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Текстова частина магістерської робот 74 с., 20 рис., 3 табл., 21 джерело. 

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ, КОНЦЕПЦІЯ, АРХІТЕКТУРА, IoT, 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА, Z-WAVE, ZIGBEE, THREAD, BLUETOOTH BLE, ДАТЧИК, 

КОНТРОЛЬ, УПРАВЛІННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, BLOCKCHAIN, ТЕХНОЛОГІЯ, 

SMART CONTRACT, BLOCK, ETHEREUM, КРИПТОВАЛЮТА. 

Об'єкт дослідження - технологія Blockhain та «Розумный будинок». 

Предмет дослідження – методи та засоби впровадження Blockchain в 

систему «Розумный будинок». 

Мета роботи – дослідження засобів впровадження Blockchain в систему 

«Розумный будинок». 

Методи дослідження. емпіричні, теоретичні методи дослідження, прикладне 

використання теоретичних навичок та знань. 

 

Для виконання поставленої мети у магістерській роботі було виконано 

дослідження «Розумного будинку», а саме структуру та її сутність, огляд сучасної 

технології Blockchain та її різновидів. 

  Проаналізовано різні підходи та концепції. Проаналізовано систему 

«Розумний будинок». Розглянуто саме поняття та сутність «Розумний будинок», а 

також проведено дослідження основних технологій для створення даної системи. 

У  дипломній роботі  досліджено технологію Blockchain та Smart Contract, яка  

застосовується у криптовалютному світі. На сьогоднішній день завдяки цим 

технологіям можна вирішити багато проблем, які знаходяться за межею 

криптовалюти. Проаналізовано та обрано основні елементи, які необхідно для 

реалізації проекту. 



ЗМІСТ 

стор. 

ВСТУП…………………………………………………………………………….…….9 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»…………..……….…….11 

1.1 Розгляд поняття «Розумний будинок»………………….....………….…….11 

1.2 Чому нам потрібні розумні пристрої для дому\ Автоматизація для 

дому……………………………………………………………………………….12 

1.3 Як працює розумний дім (домашня автоматизація)…..…………....……..14 

1.4 Основні технології для створення системи «Розумний будинок» 

…………………….........................................................................................14 

1.5 Протоколи передачі даних…………………… ……………………………..22 

2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN………...…………………………….........28 

2.1 Розвиток технології Blockchain…………………………………..……… .28 

2.2 Алгоритм роботи технології Blockchain………………………………….30 

2.2.1  Блок транзакцій……………………….………………………………….30 

2.2.2 Ланцюжок блоків…………………………………………………………32 

2.2.3 Розгалуження……………………………………………………………..34 

2.2.4 Підтвердження транзакції………………………………………………..35 

2.2.5 Біткоін транзакція………………………………………………………...36 

2.3 Приклади проектів на технології Blockchain……………………………..38 

2.4 Сфери застосування Blockchain…………………………………………...44 

3 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОТОКОЛІВ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ                                                                             

БУДИНОК»………………………………….………………..…………………….49 

3.1 Енергоспоживання……………...………………………………………......49 

3.2 Радіус дії і безпека………….……………………………………………….50 

3.3 Можливість роботи за розкладом і без 

нього…………………………………………...………………………………..51 

3.4 Відмовостійкість............................................................................................51 

3.5 Взаємна сумісність………………………………………………………….52 



3.6 Модель OSI – єдиний критерій порівняння протоколів «Розумного 

будинку»………………………………………………………………………...53 

3.7 Wi-Fi по моделі  OSI………………………………………………………..54 

3.8 Перспективи Wi-Fi в якості технології «Розумного будинку»………….55 

3.9 Z-Wave: висока взаємосумістність пристроїв «Розумного будинку»……57 

3.10 Z-Wave згідно моделі OSI…………………………………………………58 

3.11 ZigBee………………………………………………………………………60 

3.12 ZigBee в рамках моделі OSI………………………………………………61 

3.13 THREAD…………………………………………………………………...62 

3.14 Протокол Thread в моделі OSI……………………………………………62 

3.15 Bluetooth для «Розумного будинку»: нове життя старої технології……64 

3.16 Bluetooth Low Energy в моделі OSI……………………………………….65 

4 ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСІВ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ» ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN………………………………………………..………67 

4.1 Основні компоненти………………………………………………………..70 

4.1.1 Локальний Blockchain ……….…………………………………...…..71 

4.1.2 Домашній майнер.....…...…………………………………………......72 

4.2 Розумний дім на основі Blockchain………..................................................73 

4.2.1 Обробка транзакцій……………………………………………………….73 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...76 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………….77 

ДОДАТОК А…………………………………………………………………………..79 

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (Презентація)…………………………………80 



ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зараз Інтернет виходить на другий виток розвитку. 

Спочатку з'явилася Всесвітня Павутина (World Wide Web). Вона дала можливість 

швидко обмінюватися інформацією. Її можна назвати «Всесвітньої Павутиною 

Інформації». Другий етап приніс блокчейн - «Всесвітню Книгу Обліку» (World 

Wide Ledger).  

Концепція «розумного будинку» існує вже багато десятиліть, але тільки в 

останні роки з появою так званого «Інтернету речей», IoT, який вимірює і 

контролює, камери, системи замикання, системи опалення та розважальні та 

інформаційні пристрої привели до того, що багато будинків володіють деякою 

ступенем достовірності. Звичайно, з підключенням і утилітами виникають 

проблеми з безпекою. Наприклад, зловмисна третя сторона може знайти доступ до 

домашньої бездротової мережі, перепрограмувати смарт-телевізор, включити 

опалення, відключити кондиціонер або навіть відкрити передні двері і дозволити 

їм видалити всі ваші інтелектуальні пристрої та повторно розгорнути їх у іншому 

місці 

Об'єктом дослідження є впровадження технології Blockchain в систему 

«Розумного будинку». 

Предметом дослідження є методи та засоби впровадження технології 

Blockchain в систему «Розумного будинку». 

Метою магістерської роботи є дослідження засобів впровадження 

технології Blockchain в систему «Розумного будинку». 

Для виконання поставленої мети у роботі було розроблено і виконано 

наступні завдання: дослідження розвитку домашньої автоматизації; аналіз системи 

"Розумний будинок"; дослідження основних технологій та засобів впровадження 

технології Blockchain в систему «Розумного будинку»; 

Методи дослідження. У роботі методи теорії інформації, теорії масового 

обслуговування, математичної теорії і статистичного моделювання. 



Наукова новизна одержаних результатів. Сукупність виконаних досліджень 

виконаних у роботі можна розглядати як теоретичне узагальнення і рішення за для 

удосконалення «Розумногo будинку» за допомогою технології Blockchain на рівні 

повсякденного користування. 

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської 

роботи доповідались і обговорювались на науково-практичній конференції, а також 

за матеріалами магістерської роботи опубліковувано 1 наукову статтю. 

 

Карпенко М.А., Коломієць О.В. «АНАЛIЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБIГАННЯ ВТОРГНЕНЬ В IОТ»/ Карпенко М.А., 

Коломієць О.В. / «Зв’язок». Київ, 2019 

 

 



11 

 

 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 

1.1 Розгляд поняття «Розумний будинок» 

 

Що таке технологія «Розумного будинку»? 

• Технологія «Розумного будинку» – це загальний термін, 

присвячений основним домашнім зручностям, оснащеним комунікаційними 

технологіями, що представляє собою певну ступінь автоматизації або 

дистанційного керування. Він включає такі речі, як: 

 Побутова техніка, як пральні машини, холодильники та відкривачі 

для гаражних дверей 

 Системи домашніх розваг 

 Системи домашньої безпеки 

 Екологічний контроль, як кондиціонування, опалення та освітлення 

Він також включає різні пристрої, які потрапили на ринок, які регулюють 

та контролюють усі ці пристрої, як ZigBee, Z-Wave, Lutron та Wink. Це системи, 

що об’єднують усі ваші розумні пристрої, дають вам один вузол для доступу до 

всього, і вони зазвичай постачаються з деяким мобільним програмним 

забезпеченням або додатком, щоб ви могли це робити з будь-якого місця. 

Поки що розвиток розумних домашніх технологій був модульним, і окрім 

кількох експериментів чи спеціальних проектів, нам ще належить побачити 

справді розумний дім з самого початку. 

Однак ця модульна розробка, що стала можливою завдяки програмам, які 

дозволяють власникам будинків додавати або віднімати розумні прилади, коли 

вони купують нові або виходять з ладу, відкриває доступ до  нескінченних 

комбінацій розумних технологій. Це також означає, що люди можуть самі 

http://smarthomeenergy.co.uk/what-smart-home
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вирішувати для себе, скільки їм потрібно тих чи інших приладів щоб покращити 

IQ свого будинку. 

Класичний розумний будинок, Інтернет речей, хмарні обчислення і обробка 

подій на основі правил – це будівельні блоки вдосконаленого комплексного 

комплексу будинку. Кожен компонент вносить свої основні атрибути і технології в 

пропоновану композицію. IoT забезпечує підключення до Інтернету і дистанційне 

керування мобільними пристроями, оснащеними різними датчиками.  

датчики можуть бути прикріпленим до побутової техніки, такої як 

кондиціонер, освітлення і інші пристрої навколишнього середовища. І так, він 

вбудовує «комп'ютерний інтелект» в домашні пристрої, щоб забезпечити способи 

вимірювання домашніх умов і моніторингу функціональності побутової техніки. 

Хмарні обчислення забезпечують масштабовану обчислювальну потужність, 

простір для зберігання і додатки для розробки, обслуговування, запуску домашніх 

служб і доступу до домашніх пристроїв в будь-якому місці в будь-який час. 

Система обробки подій на основі правил забезпечує контроль і оркестровку всієї 

розширеної композиції розумного будинку. 

 

1.2 Чому нам потрібні розумні пристрої для дому / Автоматизація 

для дому 

Виходячи з дому, ви не впевнені, вимкнули пристрої, заблокували двері чи 

ввімкнули вашу систему безпеки. 

 Користувач може віддалено контролювати та керувати пристроями 

розумного дому.  

 Ці пристрої також можуть приймати рішення відповідно до вимог 

користувача. 

 Користувач може отримати доступ до справжніх даних розумного 

будинку з будь-якого місця. 

Це допомагає: 

 Економити електроенергію. 

 Підвищує безпеку будинку. 



13 

 

 

 Підвищує комфорт користувача. 

Що можно автоматизувати? 

Що стосується домашньої автоматизації, то практично будь-який 

електронний пристрій може бути автоматизований. Отже, зрештою, 

найважливішим питанням було б, що слід, а не те, що можна автоматизувати. 

Власники будинків з ресурсами можуть до кінця підштовхнути всю справу з 

автоматизацією. Наприклад, у Білла Гейтса весь мультимільйонний будинок 

пов'язаний та автоматизований. 

Ваша улюблена музика або телевізійне шоу вмикається, як тільки ви заходите 

в будь-яку кімнату, вмикаеться світло, коли ви проходите через різні кімнати та 

райони вашого будинку и тд. 

Для середнього власника будинку це може бути невеликим охопленням. 

Швидше за все, вас цікавить лише додавання скромного рівня автоматизації до 

існуючих домашніх функцій та приладів. 

Мабуть, найпопулярніші основні системи домашньої автоматизації – це 

системи розумного захисту будинку. Системи інтелектуальної домашньої 

автоматики в основному включають камери, до яких можна отримати доступ 

дистанційно, і набір сигналів тривоги, які ви можете встановити зі свого смартфона. 

Систему розумного будинку можна доповнити додаванням таких речей, як розумні 

замки. Вони дозволяють віддалено відчиняти ворота та двері. 

 



14 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Види систем, які можуть керуватись системою «Розумний 

будинок» 

 

 

1.3 Як працює розумний дім (домашня автоматизація)? 

 

Рисунок 1.2 – Схематичне зображення принципу роботи датчиків в системі 

«Розумний будинок» 
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Технологія роботи розумного будинку побудована на принципі отримання і 

виконання різних команд. Вся система складається з комплексу пристроїв, які 

діляться на три важливі складові: 

 датчики, за допомогою яких розумний будинок аналізує інформацію 

про навколишнє середовище; 

 центральний контролер (шлюз), що є «мозком» технології, за 

допомогою якого всі отримані дані аналізуються і обробляються; 

 прилади та пристрої для виконання команд, що йдуть від хаба, з метою 

поліпшення умов в будинку. 

Працює вся система розумного будинку, коли контролер отримує конкретні 

команди. Отримувати команди хаб може двома способами.  

Перший – від людини, який задає завдання контролера, наприклад, зварити 

каву, а той в свою чергу обробляє інформацію і відправляє команду потрібного 

приладу, в даному випадку – кавоварці. Спілкування між людиною і контролером 

може здійснюватися через смартфон, пульт управління або голосовими командами. 

Другий варіант – виключає участь людини і має на увазі роботу технології 

або по заданому раніше алгоритму, або, зчитуючи дані від датчиків, самостійно 

приймає рішення про включення / вимикання того чи іншого приладу. 

 

Розумний дім підключає всі побутові прилади та пристрої до Інтернету речей. 

Ці пристрої можуть включати: 

 освітленням усередині житлового приміщення і зовні; 

 системами кондиціонування і вентиляції; 

 опаленням (технологією «тепла підлога», батареями); 

 охоронної, пожежної і аварійною сигналізацією; 

 відкриванням / закриванням дверей; 

 відеоспостереженням; 

 відтворенням відео- і аудіозаписів; 

 системою енергоспоживання; 
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 насосами (дренажним, каналізаційним системою поливу); 

 роботою штор, жалюзі, воріт. 

 

Усі ці підключені пристрої аналізують дані за допомогою крайових 

обчислень та надсилають їх у хмару для детального аналізу. Це дозволяє 

користувачеві дистанційно керувати підключеними пристроями. Система 

розумного дому також надсилає сповіщення щодо безпеки користувачів. 

 

Шлюз – керуючий центр для мережі і пристроїв, які до неї входять. Збирає 

дані від учасників системи; запам'ятовує налаштування і зберігає режими; служить 

сполучною ланкою між екосистемою і смартфоном (планшетом, комп'ютером).  

Органи управління – пристрої, за допомогою яких налаштовуються 

компоненти системи: вимикачі, пульти дистанційного керування.  

Інтегрувальне обладнання та веб-сервіси – програмоване або кероване 

обладнання, яке включене в систему «Розумний будинок»: кавоварка, 

холодильник, робот-пилосос. Розробка розумного будинку може проводитися на 

базі Wi-Fi, дротового зв'язку або спеціалізованих протоколів для розумної техніки 

(таких як LoRaWAN). При цьому «мозок» системи може знаходитися як на вашому 

комп'ютері, так і в хмарі – якщо ви використовуєте стаціонарні рішення від 

виробника. У другому випадку важливо забезпечити надійний доступ системи в 

Інтернет, бажано з резервним каналом зв’язку. 

Сенсори: датчики руху, протікання, температури. «Органи почуттів» 

екосистеми, які здійснюють моніторинг стану будинку. Виконавці – пристрої в 

системі, які виконують команди. Наприклад, реле, обігрівач, кондиціонер. 
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1.4 Основні технологій для створення системи «Розумний будинок» 

 

ZigBee 

ZigBee — бездротовий стандарт передачі даних. Один з найбільш 

популярних протоколів, використовуваних у системах Smart Home. Підтримується 

і розвивається однойменним альянсом ZigBeeTM, який був створений в 2002 році 

з метою об'єднання зусиль з розроблення найефективніших протоколів і 

забезпечення сумісності пристроїв різних виробників. В міру удосконалення 

стандарту, альянс публікує на своєму сайті специфікації стандарту, опис профілів 

програмного забезпечення та інші нормативні документи. Мережі ZigBee є 

мережами з самоорганізовуванням та самовідновленням, оскільки ZigBee пристрої 

при вмиканні живлення, завдяки вбудованому програмному забезпеченню, вміють 

самі знаходити один одного й формувати мережу, а у разі виходу з ладу котрогось 

із вузлів можуть встановлювати нові маршрути для передачі повідомлень. ZigBee 

– стандарт для набору високорівневих протоколів зв'язку, що використовують 

невеликі, малопотужні цифрові приймачі, заснований на стандарті IEEE 802.15.4-

2006 для бездротових персональних мереж, таких як, наприклад, бездротові 

навушники, що з'єднані з мобільними телефонами за допомогою радіохвиль 

короткохвильового діапазону. Технологія визначається специфікацією ZigBee, яка 

розроблена з метою бути простішою та дешевшою, ніж інші персональні мережі, 

такі як Bluetooth. ZigBee призначений для мобільних пристроїв, де необхідна 

тривала робота від батарей і безпечність передачі даних у мережі. 

Компоненти мережі поділяються на три типи: координатори, 

маршрутизатори і кінцеві пристрої. Перші беруть на себе функції управління 

мережею, що означає, що в системі обов'язково повинен бути присутнім хоча б 

один координатор. У ролі маршрутизаторів виступають пристрої-посередники. 

Вони зобов'язані бути постійно в активному стані, і тому мають потребу в живленні 

від електромережі. Кінцеві пристрої – це датчики і контролери виконавчих 

пристроїв. Вони можуть працювати від комплекту батарей місяцями і навіть 

роками. 
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Рисунок 1.3 – Модуль ZigBee 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Топологія ZigBee 

 

 

Wi-Fi 

 

Wi-Fi використовується практично в кожному розумному будинку. Зазвичай 

цей стандарт зв'язку застосовується для того, щоб подружити смартфон або 

планшет з уже готовою автоматизованою системою. Мобільний пристрій завжди 
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під рукою, а тому управляти будинком з його допомогою, часом, зручніше, ніж 

використовувати для цієї мети комп'ютер, настінну сенсорну панель, пульт 

дистанційного керування або інтерпретатор мови. Особливо це актуально в тих 

випадках, коли для взаємодії з системою передбачено спеціальний додаток, а не 

тільки веб-інтерфейс. 

В принципі, варіант має шанси на життя, але треба розуміти, що це, в 

основному, пристрої на частоті 2,4 ГГц, а з перешкодами в цьому діапазоні 

протистояти просто марно.  

 

 

Рисунок 1.5 – Приклад перешкод в діапазоні частот Wi-Fi 

 

Цей варіант підходить лише для тих випадків, коли немає необхідності чи 

можливості розгорнути справжній проєкт розумного дому, адже ми можемо купити 

декілька датчиків, розумних пристроїв та керувати ними через смартфон за 

допомогою створеного виробниками програмного забезпечення. 

Доцільно використовувати цю технологію до тих пристроїв, які не мають 

змоги працювати по іншим протоколам і не можуть бути під’єднаними до системи 

з іншими пристроями в цілому. 
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Рисунок 1.6 – Приклад шлюза, який зчитує показники датчиків та 

з’єднується з користувачем за допомогою програмного забезпечення на смартфоні 

за технологією Wifi 

 

Z –Wave 

Z-Wave – це поширений радіо протокол передачі даних, призначений для 

домашньої автоматизації. Характерною особливістю Z-Wave є стандартизація від 

фізичного рівня, до рівня додатку. Тобто протокол покриває всі рівні OSI 

класифікації, що дозволяє забезпечувати сумісність пристроїв різних виробників 

при створенні гетерогенних мереж. 

Багато в чому він схожий на описаний раніше стандарт ZigBee. Схожість 

полягає в ячеистой топології мережі, що підвищує відмовостійкість системи, а 

також в невеликому енергоспоживанні окремих пристроїв. Розглянуті стандарти 

схожі навіть за вартістю реалізації та обслуговування. Однак є між ними і важливі 

відмінності. 

Головна відмінність протоколу Z-Wave від ZigBee – строгий підхід до 

взаємодії між різними пристроями. Будь-які прилади, в роботі яких 

використовується стандарт Z-Wave, гарантовано сумісні один з одним. Це 
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обумовлюється використанням бездротових модулів Sigma Designs – вони 

встановлюються в усі прилади цих розумних будинків. Програмне забезпечення не 

так різноманітно, як у ZigBee, але воно гарантовано сумісно з приладами. 

Протокол Z-Wave по праву вважається зручним конструктором в сфері 

розумних будинків. Досить купити потрібні пристрої – датчики і актуатори – і 

витратити лічені хвилини на з'єднання всіх приладів в єдине ціле. Однак є у 

розглянутій технології і негативні сторони. Наприклад, досить висока ціна. При 

цьому надійність не найвища. Проте, для домашньої автоматизації стандарт Z-

Wavе дуже до речі. 

Що дозволяє робити технологія Z-Wave? 

 

 Управління освітленням (реле/диммери), шторами, ролетами і 

воротами 

 Управління жалюзі і іншими моторами (10-230 В) 

 Включення / вимикання будь-яких навантажень до 3.5 кВт (модуль в 

розетку або вбудовується реле) 

 Дистанційне керування з ПДУ 

 Управління обігрівом (електричні теплі підлоги із захистом від 

перегріву, електро котли і радіатори, термостати для водяних клапанів радіаторів) 

 Управління кондиціонерами (через ІК інтерфейс імітуючи пульт) 

 Детектування тривожних подій (датчики руху, відкриття дверей / вікна, 

протікання, сухі контакти) 

 Моніторинг стану (датчики температури, вологості, освітленості) 

 Управління A / V апаратурою (по протоколу Z-Wave або через ІК 

інтерфейс імітуючи пульт) 

 Зв'язок з будь-яким програмним забезпеченням через ПК контролер 

 Збір даних з лічильників 

 

Які завдання найкраще вирішує Z-Wave? 
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Протокол Z-Wave був розроблений для квартир і невеликих будинків. 

Зазвичай такі системи містити від 5 до 100 пристроїв. Основна особливість Z-Wave 

полягає в тому, що він відноситься до формату "зроби сам" (DIY), тобто 

встановлення та налаштування системи власник житла може зробити самостійно. 

Протокол розроблявся спеціально для управління такими пристроями як світло, 

жалюзі, ворота, термостати і іншими шляхом передачі коротких команд, які 

потребують невеликого енергоспоживання. Типові невеликі завдання, які 

вирішуються за допомогою Z-Wave – це установка прохідних вимикачів, 

перенесення вимикачів на більш зручний рівень, дистанційне керування воротами 

і жалюзі, включення світла по датчикам руху. Всі ці завдання не вимагають 

перекладання проводів. Існують і більш складні проекти автоматизації квартир, які 

не поступаються за складністю промисловим системам автоматизації. 

 

 

Рисунок 1.7 – Теорія реалізації «Розумного будинку» на базі протокола Z-

Wave 

 

1.5 Протоколи передачі даних 

Пройдемося по всіх рівнях моделі OSI (крім відсутнього представницького) і 

опишемо основні характеристики Z-Wave. 

1. Фізичний рівень 

Передача даних здійснюється на частоті 869.0 МГц (Росія), 868.42 МГц 

(Європа, країни CEPT, Китай, Сінгапур, ОАЕ, ПАР), 908.42 МГц (США, Мексика), 



23 

 

 

921.42 МГц (Австралія, Бразилія, Нова Зеландія), 919.8 МГц ( Гонконг), 865.2 МГц 

(Індія), 868.2 МГц (Малайзія), Японія (951-956 і 922-926 МГц). Модуляція FSK 

(частотна маніпуляція). Швидкість передачі: 42 кбіт / с, 100 кбіт / с і 9.6 кбіт / с (для 

сумісністю зі старими пристроями). Шпаруватість не більше 1%. Гранична 

потужність передачі 1 мВт. 

2. Канальний рівень 

Використовуються пакети з контролем цілісності даних (контрольна сума) і 

адресацією одержувача і відправника. В якості одержувача може 

використовуватися multicast адресу або broadcast (в цьому випадку пакет 

приймається всіма учасниками мережі з включеним радіо-модулем). 

3. Мережевий рівень 

Протокол Z-Wave визначає алгоритм маршрутизації, що дозволяє передавати 

дані між пристроями поза прямої видимості. Всі постійно працюють вузли мережі 

(бувають ще сплять і "часто слухають" вузли) можу брати участь у пересиланні 

пакетів між іншими учасниками мережі. Z-Wave використовує механізм Source 

Routing, тобто маршрут слідування визначається відправником. Broadcast і 

multicast пакети не маршрутизируются. При неможливості знайти потрібний вузол 

за маршрутами, записаним в пам'яті, існує механізм пошуку вузла по всій мережі 

шляхом посилки спеціального пакета Explorer Frame (див. Нижче) всіх вузлів 

мережі. Після успішного знаходження вузла новий маршрут записується 

відправником в пам'ять для подальшого використання. 

4. Транспортний рівень 

На даному рівні Z-Wave гарантує підтвердження доставки і повторну 

відправку в разі, якщо пакет не був доставлений до одержувача. Кожен вузол, який 

бере участь у пересиланні, підтверджує факт отримання повідомлення. Для 

зменшення завантаження ефіру в Z-Wave використовується механізм "мовчазних 

підтверджень": вузол (А), який передав пакет наступного вузла (Б) на шляху 

проходження пакета не чекає підтвердження від нього, а бачить, що Б відправив 

пакет далі вузлу С і сприймає це як факт підтвердження успішної пересилання 

пакета від А до Б. Отримавши пакет, кінцевий вузол передає назад підтвердження 
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доставки, яке подорожує назад тим же маршрутом до початкового відправника. 

Таким чином відправник завжди знає, дійшов чи пакет до точки призначення чи ні. 

5. Сеансовий рівень 

Використовується тільки при використанні шифрування, де визначаються 

короткі сеанси з одноразовим ключем. 

6. Прикладний рівень 

Z-Wave також визначає алгоритм інтерпретації одержуваних на прикладному 

рівні команд. Даний рівень описаний набором Класів Команд (Command Classes). 

Для деяких Класів існує кілька варіантів інтерпретації команд, які залежать від 

Класу Пристрої (Device Class), що визначає тип пристрою. 

 

Всі пристрої Z-Wave засновані на чіпах однієї серії від двох виробників 

(Sigma Designs і Mitsumi). Дані мікросхеми доступні в двох варіантах: власне чіп і 

модуль, що містить мінімальний необхідний набір компонентів для роботи радіо-

модуля. Для багатьох пристроїв ще може знадобитися додатково мікросхема 

енергонезалежної пам'яті EEPROM, однак вона не є обов'язковим компонентом. 

Чіпи сімейства Z-Wave – це ZW0201, новіший і 100% сумісний з попереднім 

ZW0301, SD3402. На їх базі створені модулі ZM2102, ZM3102, ZM4101 і ZM4102. 

Всі згадані чіпи засновані на ядрі Inventra, сумісному з Intel 8051. Варто відзначити, 

що кожне наступне покоління чіпів відрізняється не тільки збільшеним набором 

вбудованих апаратних засобів, але і меншим енергоспоживанням. Наприклад, 

найпопулярніший модуль ZM3102 споживає 36 мА в режимі відправки даних, 23 

мА в режимі прийому і всього 2.5 мкА в режимі сну. 

 

1-Wire 

1-Wire –  це інтерфейс, що дозволяє будувати мережі з пристроїв з топологією 

загальна шина, один провідний – багато ведених. Кожен пристрій має свою власну 

унікальну 64-бітову адресу. Для двосторонньої передачі сигналів, незважаючи на 

назву, використовується два дроти: один загальний \ земля, а другий для 

забезпечення живлення і передачі даних. В цьому і полягає особливість цієї мережі, 
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що для живлення і передавання даних використовується один провідник, хоча в 

деяких пристроях присутній третій вихід для підключення зовнішнього живлення. 

Всі пристрої 1-Wire підключаються до комп’ютеру за допомогою адаптерів. 

Зазвичай список використовуваних компонентів 1-Wire обмежується датчиками 

температури, освітленості, вологості і протікання, а також електричними 

розетками, здатними вмикатись і вимикатись по команді. У деяких випадках це 

рішення також використовується для управління освітленням. В цілому, 1-Wire 

підійде економним користувачам, які не пред'являють серйозних вимог до 

функціоналу розумного будинку. 

Приклад побудови за допомогою адаптеру 1-Wire наведено нижче. 

 

 

Рисунок 1.8 – Приклад організації 1-Wire системи 

 

Найбільш простий варіант побудови однопровідної системи – це поєднання 

персонального комп'ютера, який виступає в ролі ведучого 1-Wire-лінії, з одним 

функціональним пристроєм ML ##. Персональний комп'ютер в цьому випадку 

комплектується адаптером типу ML97 # – ## або типу ML94 #. Адаптер ML97 # – 

## підключається до PC через будь-який вільний послідовний COM-порт, а адаптер 

ML94 # через USB-порт. Адаптер і пристрій ML ## зв'язуються між собою за 

допомогою звичайного чотирижильного телефонного кабелю, оформленого з обох 

його кінців стандартними телефонними вилками (джек) типу RJ11 (6p4c). Таке 

з'єднання виконується гранично завдяки наявності в конструкціях і кожного з 

адаптерів і однопровідного пристрою ML ##-якого типу, прийомних роз'ємів-гнізд 

RJ11 (6p4c). Прокладка подібної лінії зв'язку повинна виконуватися, по 
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можливості, подалі від силових проводів, електромагнітних полів і мати переважно 

лінійну топологію (тому що можуть бути втрати та зменшується завадостійкість 

системи). Побудова такої системи допустимо за умови, що використовується 

однопровідний пристрій ML ##, який може функціонувати на паразитному 

живленні або по шині зовнішнього живлення EXT_POWER, яка не перевищує 4мА. 

Протяжність однопровідною лінії при цьому може складати  50-80м. Приклад: 

контроль температури в одній точці за допомогою будь-якого з цифрових 

термометрів сімейства ML20 #, або одночасний контроль температури, відносної 

вологості та рівня освітленості завдяки сполученню комп'ютера з мікросистемой 

ML38H. 

 

BLE (Bluetooth Low Energy) 

Ця технологія випущена в грудні 2015 року для ядра бездротової технології 

Bluetooth, найбільшою перевагою якого є значне зниження енергоспоживання, 

середнє енергоспоживання і енергоспоживання в режимі простою.  

Цей протокол неможливо назвати самостійним проколом, який може 

працювати в системі домашньої автоматизації, це скоріше один з варіантів 

керування розумним будинком, який побудований на протоколах, які були описані 

вище. Однак, це не виключає його користі в простоті використання в простих 

системах розумного будинку, наприклад, купуючи один із приладів, який може 

працювати без центрального контроллеру, а просто  через мобільний додаток до 

якого підключається даний прилад і користувач може передавати команди на 

пристрій.  

Нові розумні домашні продукти – такі, як автоматизоване освітлення і 

дистанційно керовані дверні замки – засновані на широко використовуваній 

технології. Вони мають потенціал більш дешевої вартості і простоти в 

налаштуванні, а також у використанні, ніж попередні моделі гаджетів домашньої 

автоматизації. Bluetooth-електроспоживання – це новий розумний будинок з 

необмеженими можливостями.  
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Новий продукт отримав назву Bluetooth Smart, який був розроблений, щоб 

споживати мало енергії. Він являє собою важливий фактор для таких пристроїв, як 

дверні замки і портативні вимикачі, які не мають вільного доступу до електричної 

розетки. Ця технологія наразі має найперспективніші прогнози розвитку та 

простоти долучення звичайного користувача, який має смартфон, коли сьогодні 

важко знайти мобільний пристрій, який не має модулю Bluetooth. На заключення 

можна сказати, що ця технологія буде найпопулярнішою, бо являє собою готовий 

продукт споживання і легкість доступу до неї користувача, коли як протокол 

ZigBee та Z-Wave не має такої переваги у повсякденності використання звичайною 

людиною, як Bluetooth.  

 

 

Рисунок 1.9 – Схема роботи BLE мережевого шлюзу 
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2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN  

  

 

2.1 Розвиток технлогії Blockchain  

 

 

Blockchain  -률це률технологія, якаiiiнабралаiiiпопулярностіiiiзавдяки її 

використаннюiiпри побудові криптовалюти Bitcoin. 

Блокчейн (англ. Blockchain  або block chain – "ланцюжок блоків") – публічна 

база всіх транзакцій, коли-небудь зроблених в системі}Bitcoin. }Використовуючи 

цю базу, }кожен}користувач}має}можливість}дізнатися, яка}кількість}Bitcoin 

належало}якійсь}конкретній}адресі}в}певний}відрізок}часу. База}підтримується 

за}допомогою}розподілених}зусиль}безлічі}Майнерів. 

Коженٶстворенийٶблокٶміститьхешٶпопередньогоٶ(рис.2.1). Такимٶчином 

створюєтьсяٶланцюжокٶблоків, якаٶбереٶпочатокٶвідٶтакٶзваногоٶgenesisٶblock 

(першийٶблокٶвٶсистеміٶBitcoin) ٶдоٶостанньогоٶзнайденогоٶсистемоюٶблоку. 

Редагуватиٶінформаціюٶвٶблоці, якийٶзнаходитьсяٶвٶланцюзіٶвжеٶтривалийٶчас 

– неٶпрактично, ٶтакٶякٶвٶтакомуٶвипадкуٶтакٶсамоٶдовелосяٶбٶредагувати 

інформаціюٶвٶусіхٶнаступнихٶблоках. ٶЗавдякиٶцимٶвластивостямٶdouble-

spendingٶатакаٶ (повторнаٶтратаٶвжеٶвитраченихٶкоштів) ٶвٶсистеміٶbitcoin 

практичноٶнездійсненна. 
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Рисунок 2.1 – Схема отримання хешу транзакцій 

 

Чесні Майнери завжди будують свій блок на останньому існуючому, 

посилаючись на нього. Продовження ланцюга вважається дійсним тільки якщо в 

ньому є інформація про всіх попередніх ланках ланцюга і починається воно з 

genesis block. 

Основа технології Blockchain  – в розподіленому зберіганні інформації. Це 

дозволяє зберігати важливу інформацію одночасно на багатьох серверах (у всіх 

учасників мережі), при цьому зберігати відкрито і безпечно. Наприклад, на базі цієї 

технології можна зберігати як історію банківських транзакцій клієнтів, так і базу 

контрактів, результати голосувань, відбитків пальців або історій хвороб. 

Інформацію, яка одночасно зберігається у багатьох місцях неможливо підробити, 

неможливо вкрасти, тому що оригінальні записи тут же можуть бути відновлені з 

сусідніх джерел. 

 Також Blockchain  може значно знизити ризики шахрайства. 
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Отже, Blockchain  є ланцюжком блоків даних, які створюються і зберігаються 

на комп'ютерах учасників ланцюжка. Всі учасники мережі діляться на дві категорії: 

звичайні користувачі, які створюють нові записи, і Майнер, які створюють блоки. 

Майнер перевіряють записи, які створюють звичайні користувачі, формують з них 

блоки, а потім розсилають ці блоки по мережі. Звичайні користувачі отримують ці 

блоки і зберігають їх у себе в комп'ютері. Учасники Blockchain -мережі мають 

доступ до інших комп'ютерів мережі, завдяки чому можна обмінюватися даними. 

Кожен користувач перевіряє коректність нових даних. Якщо вони достовірні, він 

зберігає їх і передає далі по мережі. 

  

 

2.2 Алгоритм роботи технології Blockchain  

 

 

2.2.1 Блок транзакцій 

 

 

Блок – це запис частини або всіх недавніх транзакцій, які ще не були записані 

в попередні блоки (рис 2.2). У переважній більшості випадків блоки додаються в 

кінець ланцюга, яка містить всі транзакції і носить назву block chain ("блокчейн"). 

Коли блок доданий в кінець ланцюга, він не може бути змінений. Кожен блок 

містить інформацію про все, що сталося в попередніх блоках, перед тим як він був 

створений. 

Щоб транзакція вважалася достовірною ( «підтвердженої»), її формат і 

підписи повинні перевірити і потім групу транзакцій записати в спеціальну 

структуру – блок. Інформацію в блоках можна швидко перевірити ще раз. Кожен 

блок завжди містить інформацію про попередньому блоці. Всі блоки можна 

вибудувати в один ланцюжок, яка містить інформацію про всіх скоєних коли – 

небудь операціях в цій базі. Найперший блок в ланцюжку – первинний блок (англ. 

Genesis block) – розглядається як окремий випадок, так як у нього відсутня 
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батьківський блок. 

Блок складається з заголовка і списку транзакцій. Схема блоку включає в себе 

свій хеш, хеш попереднього блоку, хеші транзакцій і додаткову службову 

інформацію.  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема структури блоку 

 

В системі біткойнів першої транзакцією в блоці завжди вказується отримання 

комісії, яка стане нагородою користувачеві за створений блок. 

Далі йдуть всі або деякі з останніх транзакцій, які ще не були записані в 

попередні блоки. Для транзакцій в блоці використовується деревоподібна 

хешування, аналогічне формування хеш-суми для файлу в протоколі BitTorrent. 

Транзакції, крім нарахування комісії за створення блоку, містять всередині 

атрибута input посилання на транзакцію з попереднім станом даних (в системі 

біткойнів, наприклад, дається посилання на ту транзакцію, по якій були отримані 

витрачаються біткойни). Комісійні транзакції можуть містити в атрибуті будь- яку 

інформацію (для них це поле зветься англ. Coinbase parameter), оскільки у них 

немає батьківських транзакцій. 

Створений блок буде прийнятий іншими користувачами, якщо числове 

значення хешу заголовка одно або нижче певного числа, величина якого 

періодично коригується. Так як результат хешування (функції SHA-256) є 

незворотним, немає алгоритму отримання бажаного результату, крім випадкового 

перебору. Якщо хеш не задовольняє умові, то в заголовку змінюється параметр 

nonce і хеш перераховується. Зазвичай потрібна велика кількість перерахунків. 
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Коли варіант знайдений, вузол розсилає отриманий блок іншим підключеним 

вузлів, які перевіряють блок. Якщо помилок немає, то блок вважається доданим в 

ланцюжок і наступний блок повинен включити в себе його хеш. 

 

 

2.2.2Ланцюжок блоків 

 

 

Блоки одночасно формуються безліччю «Майнерів». Задовольняють 

критеріям блоки відправляються в мережу, включаючись в розподілену базу 

блоків. Регулярно виникають ситуації, коли кілька нових блоків в різних частинах 

розподіленої мережі називають попереднім один і той же блок, тобто ланцюжок 

блоків може гілкуватися. Спеціально чи випадково можна обмежити ретрансляцію 

інформації про нові блоках (наприклад, одна з ланцюжків може розвиватися в 

рамках локальної мережі). У цьому випадку можливо паралельне нарощування 

різних гілок. У кожному з нових блоків можуть зустрічатися як однакові транзакції, 

так і різні, що увійшли тільки в один з них. Коли ретрансляція блоків 

відновлюється, Майнер починають вважати головною ланцюжок з урахуванням 

рівня складності хешу і довжини ланцюжка. У разі рівного розподілу складності і 

довжини перевага віддається тій ланцюжку, кінцевий блок якої з'явився раніше. 

Транзакції, що увійшли тільки в відхилену гілку (в тому числі по виплаті 

винагороди), втрачають статус підтверджених. Якщо це транзакція з передачі 

біткойнів, то вона буде поставлена в чергу і потім включена в черговий блок. 

Транзакції отримання винагороди за створення відсічені блоків не дублюються в 

іншій гілці, тобто «зайві» біткойни, виплачені за формування відсічені блоків, не 

отримують подальших підтверджень і «втрачаються». 

Таким чином, ланцюжок блоків містить історію володіння, з якою можна 

ознайомитися, наприклад, на спеціалізованих сайтах (https://Blockchain .info/). 

Розподілена база даних Blockchain  формується як безперервно зростаюча 

ланцюжок блоків із записами про всі транзакції. Копія бази або її частини 

https://blockchain.info/
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одночасно зберігається на безлічі комп'ютерів і синхронізуються відповідно до 

формальних правил побудови ланцюжка блоків. Інформація в блок нешифрована і 

доступна у відкритому вигляді, але  захищена від змін криптографічно через хеш-

ланцюжка. 

База публічно зберігає в незашифрованому вигляді інформацію про всі 

транзакції, що підписуються за допомогою асиметричного шифрування. Для 

запобігання багаторазової витрати однієї і тієї ж суми використовуються мітки 

часу, реалізовані шляхом розбиття БД на ланцюжок спеціальних блоків, кожен з 

яких, в числі іншого, містить в собі хеш попереднього блоку і свій порядковий 

номер. Кожен новий блок здійснює підтвердження транзакцій, інформацію про 

яких містить і додаткове підтвердження транзакцій у всіх попередніх блоках 

ланцюжка. Змінювати інформацію в блоці, який вже знаходиться в ланцюзі, не 

практично, так як в такому випадку довелося б редагувати інформацію в усіх 

наступних блоках. Завдяки цьому успішна double-spending атака (повторна трата 

раніше витрачених коштів) на практиці вкрай малоймовірна. 

Найчастіше, умисне зміна інформації в будь-який з копій бази або навіть в 

досить великій кількості копій нічого очікувати визнано істинним, тому що не буде 

відповідати правилам. Деякі зміни можуть бути прийняті, якщо будуть внесені в 

усі копії бази (наприклад, видалення декількох останніх блоків через помилки в їх 

формуванні). 

Для більш наочного пояснення механізму роботи платіжної системи Сатоси 

Накамото ввів поняття «цифрова монета», визначивши його як ланцюжок 

цифрових підписів. На відміну від стандартизованих номіналів звичайних монет, 

кожна «цифрова монета» має свій власний номінал. Кожному біткойн-адресою 

може зіставлятися будь-яку кількість «цифрових монет». За допомогою транзакцій 

їх можна ділити і об'єднувати, при цьому зберігається загальна сума їх номіналів за 

вирахуванням комісії. 
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2.2.3Розгалуження 

 

 

Блоки одночасно формують безліч «Майнерів». Новий блок приймається 

іншими вузлами мережі, якщо значення хешу заголовка дорівнює або менше 

заданого числа, величина якого періодично змінюється. Коли результат знайдено, 

сформований блок розсилається іншим вузлам, які його перевіряють. Якщо 

перевірка пройшла успішно, то блок додається в ланцюжок і наступний блок 

повинен включати в себе його хеш. Регулярно виникають ситуації, коли кілька 

нових блоків вважають попереднім один і той же блок, тобто ланцюжок блоків 

розгалужується. Робота, яку вузли повинні виконати для створення нового блоку, 

вимагає багато часу та обчислювальних ресурсів. Це знижує ймовірність того, що 

два блоки будуть зроблені одночасно, але така ситуація все-таки можлива. Коли це 

відбувається, то створюється розгалуження в Blockchain . У такому випадку вузли 

можуть почати будувати ланцюг на різних гілках.  

Щоб запобігти такій ситуації, кожен вузол відстежує всі гілки, але вузли 

будуть намагатися розширити тільки найдовшу гілку. При цьому, довжина 

визначається не кількістю блоків, а загальним обсягом роботи, яка затрачена на 

створення гілки, і визначається кількістю нулів на початку хешу блоку. 

Обчислювальна складність перевірки транзакцій допомагає уникнути залежності 

від кількості вузлів у мережі, які може контролювати зловмисник.  

Отже, на перевірку впливає тільки загальна обчислювальна потужність 

вузлів. От- же, для зміни інформації в блоці зловмиснику потрібні значні 

обчислювальні ресурси, що робить це практично недоцільним. Оскільки копії 

Blockchain  зберігаються у вузлах розподіленої мережі, це робить технологію 

Blockchain  стійкою до проблем з тимчасовим або постійним відключенням вузлів, 

пов'язаним із збоями обладнання або зв'язку, а також під- ключенням нових вузлів.  

Цілком можливо обмеження обміну даними із загальною мережею – 

наприклад, одна з ланцюжків може розвиватися в рамках локальної мережі. У 

цьому випадку можливо паралельне нарощування різних гілок. Коли ретрансляція 
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блоків відновлюється, мережа автоматично буде вважати основною (істинної) 

більш довгий ланцюжок. У разі рівного розподілу довжини паралельна робота 

триватиме до створення нового блоку – в якій з ланцюжків блок з'явиться раніше, 

та й стане довшим, тобто вона буде визнана основною, а робота над паралельної 

ланцюжком припиниться. 

Транзакції, що увійшли тільки в відхилену гілку, вважаються тепер поза 

блоком і будуть поставлені в чергу для включення в черговий блок. Транзакції 

отримання винагороди за створення відсічені блоків не дублюються в іншій гілці, 

тобто біткойни, отримані за формування відсічені блоків, «зникають». 

 

 

2.2.4 Підтвердження транзакції 

 

 

Поки транзакція не включена в блок, система вважає, що кількість біткойнів 

на якомусь адресу залишається незмінним. У цей час є технічна можливість 

оформити кілька різних транзакцій з передачі з однієї адреси одних і тих же 

біткойнів різним одержувачам. Але як тільки одна з подібних транзакцій буде 

включена в блок, інші транзакції з цими ж біткойнами система буде вже ігнорувати. 

Наприклад, якщо в блок буде включена пізніша транзакція, то більш рання буде 

вважатися помилковою. Є невелика вірогідність, що при розгалуженні дві подібні 

транзакції потраплять в блоки різних гілок. Кожна з них буде вважатися 

правильною, лише при відмирання гілки одна з транзакцій стане вважатися 

помилковою. При цьому не буде мати значення час здійснення операції. 

Для надсилання криптовалюти необхідно мати адресу, куди відправляється 

валюта та володіти приватним ключем. Для біткойна адреса генерується випадково 

і так само, як і приватний ключ, є послідовністю букв і цифр, тільки різниця полягає 

в тому, що ключ є секретною інформацією, адже він надає доступ до переказу 

коштів з гаманця, або його поповнення. Коли відправник надсилає біткойн, він 

застосовує приватний ключ для відкриття доступу до проведення транзакції, після 
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чого вводить адрес одержувача та суму переказу. 

Після надсилання криптовалюти від адресата до адресата, транзакція містить 

три частини інформації, а саме: 

1) Вхід, тобто адрес, з якого адресант отримав валюту, що пересилає; 

2) Кількість криптовалюти, що пересилається; 

3) Вихід, тобто адрес одержувача; 

Таким чином, попадання транзакції в блок є підтвердженням її достовірності 

незалежно від наявності інших транзакцій з тими ж біткойнами. Кожен новий блок 

вважається додатковим «підтвердженням» транзакцій з попередніх блоків. Якщо в 

ланцюжку 3 блоку, то транзакції з останнього блоку будуть підтверджені 1 раз, а 

поміщені в перший блок матимуть 3 підтвердження. Досить дочекатися декількох 

підтверджень, щоб звести ймовірність скасування транзакції до мінімуму. 

Для зменшення впливу подібних ситуацій на мережу існують обмеження на 

розпорядження щойно отриманими біткойнів. Зазвичай при отриманні bitcoin-

монет новий власник не може відразу ж розпоряджатися ними. Як тільки транзакція 

проведена – вона відправляється в мережу Bitcoin для виконання і має бути 

включена в блок, щоб стати легітимною. Процес включення транзакції до складу 

знайденого блоку називається підтвердженням транзакції. Включення в 1 блок = 1 

підтвердження, коли таких підтверджень набирається 6 і вище транзакція 

вважається підтвердженою. Така функція була введена для захисту від повторної 

витрати одних і тих же біткоінів. 

 

 

2.2.5 Біткоін транзакція 

 

 

Bitcoin транзакції це підтверджена підписом секція даних (bitcoin підпис 

транзакції), яка передається через мережу Bitcoin і збирається в блоки (рис 2.3). 

Зазвичай вона містить посилання на попередні транзакції і асоціює певну кількість 

біткойнів з одним або декількома публічними ключами (біткойн адресами). Вона 
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не зашифрована, так як в системі біткойн нічого не зашифровано. 

Перевага проведення Bitcoin транзакцій перед банківською онлайн 

транзакцією: 

● Позбавлення від посередників (банків-кореспондентів) 

● швидкість транзакцій 

● вартість транзакції 

● Низький ризик виникнення помилокдецентралізація, 

● P2P взаємодія 

Загальний формат проведення Bitcoin транзакцій: 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема всередині блоку 

 

Приклад транзакції біткоіну з одним входом і одним виходом (рис 2.4). 

Рисунок 2.4 – Транзакція Bitcoin 

 

Дані: 

Вхід (input) – це посилання на вихід іншої транзакції. У транзакції часто буває 

кілька входів. Значення цих посилань підсумовуються, і загальна сума біткоіни 
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може бути використаний у виході поточної транзакції. Previous tx – це хеш 

попередньої транзакції. Index – це певний вихід цієї транзакції. ScriptSig – це перша 

половина половина скрипта. 

Скрипт містить дві компоненти: підпис (signature) і публічний ключ (public 

key). Публічний ключ належить користувачеві, який використовує виходи 

транзакції, і підтверджує те, що творець транзакції має право розпоряджатися 

сумою, що надходить із виходів. Інший компонент – це ECDSA-підпис хешу 

спрощеної версії транзакції. Об'єднана з публічним ключем, підпис підтверджує, 

що транзакція була створена реальним власником даного Bitcoin адреси. 

У цьому розділі було проведено загальний огляд, що таке технологія 

Blockchain . Також було визначено основні компоненти технології, наведено сфери 

її застосування. 

Проведено аналіз алгоритмів, які використовуються для отримання хешів 

нових блоків. В результаті дослідження було виявлено, що технологія Blockchain  

використовуеться як платформа для Smart contract. Нагадаємо, що смарт-контракт 

– це електронний алгоритм, що описує набір умов, виконання яких тягне за собою 

деякі події в реальному світі або цифрових системах. Для реалізації розумних 

контрактів потрібно децентралізована середовище, повністю виключає людський 

фактор, а для можливості використання в розумному контракті передачі вартості 

потрібно крипто валюта (наприклад Bitcoin). 

 

 

2.3 Приклади проектів на технології блокчейн 

 

 

Таких проектів існує дуже багато і постійно з'являються нові. Переваги, які 

надає використання блокчейну, розкриваються при вирішенні широкого спектра 

завдань, що виникають в реальному житті: переказ валюти, документообіг, 

зберігання файлів і децентралізована торгівля. При цьому будь-яка людина може 

вкласти гроші в стартапи, що використовують ланцюжок блоків в якості базової 
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платформи для розробки. Блокчейн знаходиться на ранньому етапі свого розвитку, 

тому прибуток інвесторів в перспективі може виявитися ще більш значним, ніж 

зростання біткоінів протягом останніх шести років. 

Нижче наведено перспективні блокчейн-проекти, які через кілька років 

можуть кардинально змінити життя. 

 

 Ethereum 

Блокчейн Ethereum (Ефіріум) – другий за капіталізацією проект серед всіх 

публічних криптовалют. Основною ідеєю «Ефіріума» є використання розумних 

контрактів – записів, що містять умови виконання певних дій. Умовою може стати 

будь-яка дія – наприклад, передача товару замовнику або поява записи про 

відвантаження нової партії шоколадних цукерок. Розробник, який використовує 

блокчейн Ethereum, може запрограмувати необхідні тригери і дії за допомогою 

вбудованої мови сценаріїв. При цьому кожен запис може бути перевірений всіма 

зацікавленими сторонами: реєстр даних залишається відкритим і 

децентралізованим. 

Завдяки високій гнучкості розумних контрактів саме Ethereum став однією з 

найбільш популярних платформ для створення нових блокчейн-проектів. 

Розробникам більше не потрібно придумувати власну реалізацію ланцюжка блоків: 

достатньо створити потрібну надбудову над вже існуючою системою. 

Головний недолік розумних контрактів Ethereum – відсутність зрозумілих 

моделей взаємодії з деякими реальними процесами: наприклад, за допомогою 

програмного коду неможливо відстежити фізичну передачу товару від 

постачальника до покупця.  

 

 Aragon 

Aragon став одним з найбільш успішних блокчейн-стартапів 2017 року: його 

автори зібрали понад 25 мільйонів доларів на розвиток свого проекту протягом 15 

хвилин, після чого капіталізація протягом тижня плавно виросла ще в 3 рази. 

Ідея, що запропонована розробниками Aragon є амбітною: проект реалізує 
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концепцію децентралізованих організацій, існуючих виключно в рамках 

блокчейна: жодних паперів і бюрократичних процедур, тільки цифрові дані. На 

сайті Aragon вже доступна альфа-версія програмного забезпечення, яка успішно 

справляється з завданнями, що виникають при створенні стартапів та інших 

приватних онлайн-проектів: 

 Управління частками власників компанії. 

 Процедура голосування, що реалізована на основі розумних контрактів. 

 Фандрайзинг (функціонал по збору коштів на розвиток бізнесу). 

 Розподіл посад співробітників. 

Згідно задумам Aragon, саме малі інноваційні бізнеси стануть першими 

користувачами проекту. Планується значне розширення функціональності та 

запровадження системи вирішення суперечок, яка дозволить прив'язати виконання 

розумних контрактів до реальних бізнес-процесів. Aragon закладає основи нової 

децентралізованої економіки і дозволяє істотно знизити витрати компаній. 

 

 NEM 

Проект NEM, створений великої командою розробників з Японії, багато в 

чому схожий на Ethereum і є платформою для розробки різних блокчейн-проектів. 

Однак, на відміну від Ефіріума, даний стартап ставить на чільне місце швидкість 

обробки транзакцій: підтвердження дії в системі займає лічені секунди. Дана 

перевага дозволяє NEM конкурувати з біткоіном, який останнім часом зазнає 

великі проблеми зі швидкістю і вартістю здійснення грошових переказів. 

На відміну від Bitcoin, орієнтованого на здійснення переказів між 

приватними особами, NEM пропонує платформу, що дозволяє здійснювати 

мільярди транзакцій на міжбанківському ринку. Розробники проекту активно 

працюють над подальшим збільшенням пропускної спроможності мережі і 

зниженням комісій. Завдяки високій швидкості відправлення коштів NEM є 

привабливою криптовалютою для банків та інших великих фінансових організацій. 

 Ripple 

Японський Ripple – головний конкурент проекту NEM. Використання 
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блокчейну Ripple дозволяє банкам істотно знизити транзакційні витрати і 

скоротити час проходження грошових переказів по всьому світу. Ripple тестується 

кількома великими фінансовими корпораціями, що побічно говорить про хороший 

потенціал проекту. Про свою участь в проекті заявили такі потужні структури, як 

Mitsubishi UFG, UniCredit і Національний банк Абу-Дабі. 

Недоліком Ripple вважається не дуже прозора система розподілу активів: 

більше 50% капіталу знаходиться під контролем розробників. Таким чином, при 

складанні інвестиційного портфеля найбільш розумним вибором стане рівний 

розподіл коштів між конкуруючими проектами NEM і Ripple. 

 

 Sia 

Sia – проект децентралізованого хмарного сховища. На відміну від 

традиційних сервісів типу Google Drive або Amazon S3, що зберігають призначені 

для користувача дані на власних серверах, Sia пропонує механізм розподілу 

зашифрованої інформації на багатьох незалежних комп'ютерах. 

Короткий опис моделі роботи Sia: 

1. Власники комп'ютерів і серверів по всьому світу надають частину 

свого дискового простору в оренду, створюючи так звану ноду. Дохід власника 

Ноди безпосередньо залежить від стабільності роботи її каналу і збереження 

файлів. 

2. Користувач набуває платну підписку і завантажує файл зі свого 

комп'ютера в розподілену мережу. Файл надійно шифрується і розбивається на 

блоки, які завантажуються на комп'ютери «орендодавців». Інформація 

багаторазово дублюється на випадок від’єднання одного або кількох сегментів 

мережі. 

3. Розумний контракт автоматично виплачує винагороду власникам нод 

після певного періоду часу. Прибуток нараховується з використанням власної 

валюти проекту – Siacoin. 

Перевага Sia перед традиційними хмарними сервісами полягає у вартості 

передплати: витрати на зберігання файлів в децентралізованому сховище в 10-15 
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разів нижче, ніж у традиційних файлових хостингах. Крім того, зашифровані файли 

не можуть бути розкриті на вимогу поліції та інших державних структур. 

Ще один проект, практично ідентичний Sia – розподілене сховище Storj. При 

інвестуванні найрозумніше розподілити кошти між обома проектами. 

 

 DASH 

ДАШ – це цифрова готівка з покращеними характеристиками 

конфіденційності та анонімності. Ключовою перевагою біткоінів була надійна 

децентралізована система обміну цінністю між людьми, в яких були причини не 

довіряти один одному. 

Така природа DarkNet. Сумнозвісний "Шовковий Шлях" був закритий 

владою США за торгівлю наркотиками, підробленими паспортами та іншими 

нелегальними товарами. Люди, які користувалися цією системою в багатьох 

країнах, очевидно, працювали поза законом – можна сміливо припустити, що 

більшість користувачів цієї системи були злочинцями. Як два злочинця, у яких є 

всі причини не довіряти один одному, можуть надійно здійснити операцію через 

Інтернет? Тут і знайшлося первинне  застосування для біткоіну. 

На сьогодні можна стверджувати, що будь-яка транзакція біткоінів може 

бути відстеженою, тому заявлена конфіденційність біткоінів швидко зникає, коли 

владі треба когось знайти. 

DASH забезпечує недоторкану конфіденційність, що діє на принципах 

готівки. Готівка, як і будь-який інструмент, сама по собі не може бути "поганою" 

або "хорошою". Це просто засіб для передачі цінності. І цілком природно, що люди 

хочуть зберігати конфіденційність своїх фінансів. Закони в різних країнах можуть 

сильно відрізнятися, і звичайна покупка може бути незаконною. 

ДАШ забезпечує анонімність транзакцій на рівні протоколу мережі, що 

дозволяє зберегти невизначеність джерела і отримувача грошових переказів. Цей 

функціонал є затребуваний в сучасному світі тотального стеження. Також, в ДАШ 

реалізовано механізм миттєвого підтвердження транзакцій, а також унікальна 

модель управління і самофінансування. 
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 Maidsafecoin 

Maidsafecoin є початком розподіленої Інтернет-економіки "епохи 

блокчейна". Учасники цієї мережі заохочуються за надання обчислювальної 

потужності і послуг зберігання в децентралізованій системі, причому оплата 

всередині системи проводиться в токенах цієї ж системи. Корисність для 

користувачів полягає в інфраструктурі для не схильних до цензурі додатків і веб-

сайтів. Вони зберігають конфіденційність, замість того, щоб подібно до звичайних 

сайтів, розглядати користувачів як товар для рекламодавців і агентств, які 

відстежують кожен клік. 

Призначення використовуваних в системі токенов полягає в оплаті зусиль 

спільноти з надання конфіденційності та захисту від стеження за особистими 

даними. Інтернет поки що знаходиться в процесі становлення і керується 

централізованої компанією. У планах – створити всесвітню децентралізовану 

мережу для додатків і комунікацій, що функціонує на принципах бітторрент. 

 

 Bitshares 

Bitshares позиціонує себе як блокчейн 3-го покоління. Його токени можуть 

використовуватися як доказ володіння об'єктами. Навіть власність в фізичному 

світі може бути пов'язана з цими токенами для її розпізнавання та ідентифікації. Це 

дозволяє торгувати і простежувати зміну прав власності в децентралізованої 

мережі. 

Bitshares працює як децентралізована торгова площадка для обміну об'єктами 

власності. Їх поточну ціну можна зафіксувати, тобто зафіксувати її в більш 

стабільних одиницях, таких як долар або золото. 

Стверджується, що торги можуть вестися в глобальних масштабах. Bitshares 

цілком може стати чимось на зразок платформи для електронної торгівлі 

наступного покоління для будь-якого виду об'єктів. 

Застосування криптовалюти та інших децентралізованих технологій поки 

перебуває на етапі осмислення. Передбачити, які з нині існуючих проектів будуть 
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популярними, досить важко. При цьому блокчейн використовується не тільки 

реальними розробниками, а й авторами фінансових пірамід, які бажають заробити 

на зростанні інтересу до даної технології. 

 

 

2.4 Сфери застосування Blockchain  

 

 

У свою чергу, фінансові установи, банки, правоохоронні органи, відповідні 

державні структури також намагаються застосовувати адекватні технічні засоби, 

методи та ІТ – технології для кіберзахисту своєї діяльності.  

Однією із таких технологій, а точніше, ідеологій, яка з часом набуває все 

ширшого розповсюдження є методи і теорія блокчейн, які можна визначити як 

використання блочних ланцюжків транзакцій, реалізованих у вигляді 

розподіленої бази даних в криптовалюті біткоін.  

В плані методів і технології кіберзахисту блокчейн обіцяє досить відчутні 

переваги і можливості для банків, 

бірж, фінансових компаній і, взагалі, усієї фінансової сфери. Перевага блокчейн-

технології (block-chain) полягає в її відкритості та надійності. Розподілений 

характер бази даних робить її стійкою до впливу хакерських атак та спроб злому. 

Інформацію в базі даних дуже складно змінити, видалити або підробити. І 

навпаки, всі дані можна легко перевірити і відстежити їх історію.  

Технологія block-chain дозволяє бачити весь ланцюжок угод з будь-якого активу, 

що мінімізує ризики шахрайства чи помилок в обліку та аудиті, а точніше, 

електронному аудиті. При спробі зламати систему і змінити дані, вони не будуть 

відповідати цифровому підпису, і система сигналізує про помилку. 

 По суті block-chain – це універсальна база даних, в якій можна зберігати і 

враховувати найрізноманітніші відомості: біржові операції, банківські платежі, 

реєстр прав власності на нерухомість або цінні папери. 
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Проекти з впровадження block-chain-технологій у фінансовій сфері, такі як 

стартапи, створені для вивчення і тестування нових технологічних можливостей, 

і пошуку шляхів їх використання в банківських і біржових операціях.  

Перші тести показали, що нововведення можуть зробити торговельні 

операції дешевшими і здійснювати операції значно швидше, ніж у звичайних 

умовах. Також, відкриваються нові сфери для застосування block-chain 

технологій: на етапі тестування перебувають платформи, для торгівлі акціями, 

системи корпоративного управління, бази даних прав власності на твори 

мистецтва, а також, навіть, мережі банкоматів і платіжні системи для роздрібної 

е-торгівлі.  

Як метод і технологія кіберзахисту блокчейн є перешкодою для різного роду 

шахрайських схем. Нові технології можуть стати незамінними там, де виникають 

сумніви в результатах угоди, або недовіра між її учасниками. Покупець може не 

заплатити, а продавець не поставити товар. Вlock-chain дає можливість усунути ці 

проблеми.  

Ще одна сфера застосування криптовалют – боротьба з шахрайством. 

Можливості block-chain дозволяють проконтролювати достовірність документів, 

наприклад, право власності, перевірити історію всіх попередніх угод.  

З переходом на block-chain-платформу значно зменшується обсяг махінацій 

із землею, нерухомістю та автомобілями, і обмежуються можливості крадіжок з 

кредитних карток. З’являється можливість простежити всю історію компанії, 

товару, права власності, цінних паперів, що значною мірою знизить можливості 

для махінацій. 

Отже, на сьогоднішній день уснує чимало сфер застосування технології 

Blockchain  у реальному світі, такі як: 

 Банківська справа – засвідчення угод без посередників і електронний 

бухоблік. Банки в основномуслужать в якості сейфів і центрів передачі коштів, і 

Blockchain  – якоцифрований, безпечний і захищений від пошкоджень регістр – 

здатний виконуватиті ж функції. 
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 Платежі та грошові перекази – будуть відбуватися швидше і за меншу 

комісію. 

Blockchain  дозволяє обійти великовагові системи переказів і створити 

більш прямий потік платежів, який з'єднує платників і одержувачів – всередині 

країни або через кордони держав – без посередників, з дуже низькою комісією і 

майже миттєвою швидкістю. 

 Кібербезпека – Blockchain  надійніше, ніж багато інших,традиційних, 

систем. 

Хоча головний регістр Blockchain  і публічний, передача даних перевіряється 

і відбувається з використанням сучасних криптографічних методів. Це гарантує, 

що дані надійшли з правильних джерел і не перехоплювалися в проміжний період. 

Причому чим поширенніший Blockchain  стає, тим нижча ймовірність злому. Один 

із способів, завдяки якому система стає більш безпечною – в її операціях немає 

людей-посередників. Це не тільки знижує ймовірність злому, але і робить 

неможливою корупцію. 

 Документи про проходження навчальних курсів – стане набагато менше 

підробок дипломів. 

До того ж економиться час і кошти, які зазвичай йдуть на перевірку 

традиційних паперових дипломів. 

 Голосування – підробка результатів стане неможливою, адже процес 

контролюватимуть самі користувачі. 

Для виборів потрібно встановити особи виборців, безпечно вести облік для 

відстеження голосів, і набрати чесну команду для визначення переможця. 

Blockchain  легко здатний стати середовищем для голосування і підрахунку 

результатів. До того ж відразу пропаде проблема виборців-шахраїв, втрачених 

записів і підтасовок результатів. В рамках Blockchain  виборці самі отримають 

можливість підрахувати кількість голосів, перевірити, чи не був чийсь голос 

змінений або видалений, і чи не з'явилися зайві позначки. 

 Оренда і продаж автомобілів – процес без посередників. 
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Потенційний клієнт вибирає автомобіль, який хоче орендувати, і вводить 

транзакцію в громадську бухгалтерську книгу в Blockchain . Потім, вже з місця 

водія, клієнт підписує договір оренди і страховий поліс, а Blockchain  оновлює 

інформацію по угоді. 

 Нетворкінг і интенет речей – щоб з'єднати пристрої більше не потрібна 

"центральна база". 

IBM і Samsung працюють над концепцією, відомої як ADEPT, яка 

використовує технологію Blockchain , щоб сформувати основу децентралізованої 

мережі пристроїв – інтернету речей. Так Blockchain  буде служити в якості 

публічного регістра для величезної кількості пристроїв, яким більше не 

знадобиться центральний вузол в якості посередника. Без центральної системи 

управління, щоб ідентифікувати один одного, пристрої зможуть безпосередньо 

взаємодіяти один з одним і автономно оновлювати програмне забезпечення, 

усувати баги і управляти енергоспоживанням. 

 Обмін поїздками – повна децентралізація таксі. 

Додатки з пошуку машин, такі як Uber, – протилежність децентралізації. 

Там одна компанія представляє собою ту ж диспетчерську і управляє прийнятими 

в систему водіями за допомогою своїх алгоритмів. 

 Продаж нерухомості – без купи паперів. 

Часто при покупці і продажу власності люди стикаються з відсутністю 

прозорості під час і після операцій, особливо при зборі купи документів. Часом на 

це накладається шахрайство і помилки в публічних звітах. Blockchain  пропонує 

спосіб скоротити паперовий облік і прискорити операції. Додатки в сфері 

нерухомості на основі Blockchain  допоможуть записувати, відстежувати і 

передавати права власності на землю, справи власності, застави, а також 

гарантувати точність і достовірність документів. 

 Охорона здоров'я – збереження всієї медичної інформації про пацієнтів 

і оперативний доступ до неї. 

Втрачена картка в реєстратурі – класика буднів нашої типової поліклініки. І 

це коли навіть одна втрачена довідка викреслює цілі шматки з історії хвороби. 
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Зовсім інша справа, якщо б медустанови отримали можливість безпечно 

обмінюватися даними. Точно і вчасно прийшли результати аналізів – ось уже 

підвищується ймовірність поставити правильний діагнозів, розробити більш 

ефективне лікування. При цьому дані повинні зберігатися в цілісності і безпеці – 

і в цьому допоможе Blockchain . 

 Управління ланцюжками поставок – більш точне і оперативне внесення 

інформації в базу. 

Одним з найбільш універсально застосовних можливостей технології 

Blockchain  полягає в тому, що вона забезпечує більш безпечне і прозоре 

відстеження операцій. А ланцюжка поставок, в основному, – послідовність вузлів 

транзакцій, які посилаються на переміщення товарів з пункту 1 до пункту 2. Так 

що Blockchain  допоможе зафіксувати передачу товару з рук в руки за допомогою 

децентралізованих записів – а це скорочення тимчасових затримок, зниження 

витрат і усунення людських помилок. 

 Хмарне сховище – хакерських атак стане набагато менше. 

"Хмара", до якого бізнесмени підключаються через інтернет, все ж фізично 

знаходиться в якомусь дата-центрі. І цей центр необхідно захищати від хакерських 

атак. А з використанням системи Blockchain  зберігання даних з "хмари" вийде 

децентралізувати – ймовірність зломів і подальшої втрати даних різко знижується. 

 Управління енергетикою – відпаде потреба у великих скупників і 

розподільниках. 

Історично ця галузь була сильно централізована. Щоб отримати доступ до 

енергії, її необхідно купувати у посередників, що мають прямі зв'язки з великими 

компаніями-виробниками. А використання Blockchain  дозволить ефективно 

створювати, купувати, і продавати енергію, скажімо, своїм сусідам. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОТОКОЛІВ СИСТЕМИ 

«РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 

Z-Wave vs ZigBee, WiFi, Thread, Bluetooth BLE: вибираємо протокол 

управління розумним будинком 

 

3.1  Енергоспоживання 

 

Рисунок 3.1 – Маркування енергоефективності від A до G 

 

За останні роки з'явився широкий спектр технологій для організації 

бездротового зв'язку між пристроями. У переважній більшості випадків вони 

підкоряються вкрай жорстким вимогам щодо споживання енергії та пропускної 

здатності. Два ці фактори значно збільшують час роботи від батареї і дозволяють 

використовувати більшу кількість пристроїв в обмеженому просторі розумного 

будинку або офісу. Доступний для домашньої автоматизації радіочастотний спектр 

обмежений. Тому для одночасної роботи безлічі пристроїв вкрай важливо 

оптимізувати його використання кожним таким пристроєм. 

Таким чином, ідеальний гаджет для розумного будинку повинен 

використовувати бездротовий приймач і передавач, які споживають мінімальну 

кількість енергії, щоб пристрій міг працювати протягом багатьох місяців або навіть 

років без необхідності заміни батареї. Сам елемент живлення також повинен бути 
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мініатюрним, так як його розмір часто робить прямий вплив на підсумковий розмір 

самого продукту. А значить, вимоги до стандарту бездротового протоколу зв'язку 

з споживаної потужності пристроями вашого майбутнього розумного будинку 

повинні бути дуже жорсткими. 

 

 

3.2  Радіус дії і безпека 

 

 

Рисунок 3.2 – Приклад «Розумного будинку» на різних протоколах передачі 

 

Сигнал від будь-якого вашого гаджета повинен стабільно і з мінімальною 

затримкою досягати будь-якого іншого розумного пристрою, встановленого в 

найвіддаленішому ділянці житла. Лампочки, які включаються із затримкою кілька 

секунд, або розумний замок, не відразу пускає вас всередину – це не те, з чим у нас 

асоціюється сучасний розумний будинок. Не кажучи вже про датчиках 

задимленості, протікання газу або вібрації, які повинні спрацьовувати чітко і 

швидко. Тому сигнали від будь-якого вашого пристрою повинні долати будь-які 

перешкоди, в тому числі поширюватися через стіни і підлоги будинку. Всі розумні 

гаджети, незалежно від їх кількості, повинні працювати як єдиний злагоджений 
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механізм. І, звичайно ж, перешкоди від інших бездротових мереж або інших 

пристроїв, що працюють на тій же частоті, повинна бути усунуті або хоча б зведені 

до мінімуму. 

 

Будь-які повідомлення вашого пристрою повинні бути захищені 

шифруванням, а додавання нового пристрою в мережу повинно відбуватися легко, 

швидко і в той же час безпечно. Але процедури безпеки не повинні ускладнювати 

підключення. 

 

 

3.3  Можливість роботи за розкладом і без нього 

 

Програмний функціонал, реалізований і доступний для деяких популярних 

бездротових технологій домашньої автоматизації, дозволяє задати розклад для 

таких подій, як, наприклад, відкриття жалюзі, включення світла або опалення. Але 

багато подій, що відбуваються в нашому розумному будинку, не можна спланувати 

заздалегідь. Протікання води, витік газу, поява диму або злом неможливо 

передбачити. А датчики температури, вимикачі, диммери, шаттер і т. Д. Не завжди 

можна запрограмувати на виконання автоматичних сценаріїв. Тому також важливо, 

щоб кожне IoT-пристрій в розумному будинку могло відправити або отримати 

команду на виконання тих чи інших дій не за сценарієм, а в залежності від ситуації. 

 

 

3.4  Відмовостійкість  

 

Топологія бездротової мережі, яку підтримує той чи інший протокол 

розумного будинку, має вирішальне значення для такого важливого чинника, як 

відмовостійкість. Крім того, вона має прямий вплив на вже згадані нами 

енергозбереження та радіус дії пристрою. Сучасний погляд на побудову 
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бездротових мереж домашньої автоматизації передбачає децентралізований підхід, 

який використовує ячеистую топологію мережі (mesh-мережу). Кожен пристрій в 

такій мережі може безпосередньо зв'язуватися з будь-яким іншим пристроєм в 

радіусі своєї дії. Якщо два пристрої знаходяться занадто далеко один від одного, то 

сигнали можуть передаватися через проміжні пристрої цієї мережі, таким чином 

значно збільшується зона дії пристроїв. 

Крім того, нові гаджети можуть додаватися, а старі віддалятися без 

негативного впливу на надійність мережі. Однак для більшості пористих мереж 

також потрібно «основне» пристрій, який служить мережевим контролером для 

координації спільної роботи десятків або навіть сотень пристроїв в одній мережі. 

Якщо перший пристрій виходить з ладу, то інший пристрій має вміти автоматично 

приймати управління мережею на себе. Це властивість mesh-мереж має вирішальне 

значення для забезпечення постійної безперебійної роботи всієї системи. 

 

 

3.5  Взаємна сумісність 

 

І, нарешті, на самому базовому рівні ідея домашньої автоматизації полягає в 

тому, що всі наші розумні пристрої повинні об'єднуватися в мережу і 

безперешкодно «спілкуватися» один з одним. Однак реальність ще далека від цієї 

ідеальної концепції. Ринок розумного будинку все ще перебуває на ранній стадії 

розвитку і сильно фрагментований. Мова поки навіть не йде про забезпечення 

сумісності різних стандартів бездротових протоколів зв'язку, яка дозволяла б 

пристроїв і систем взаємодіяти один з одним. Питання полягає в сумісності в 

рамках одного стандарту. Простіше кажучи, далеко не кожна технологія, яку ви 

виберете в якості головної для домашньої автоматизації, може гарантувати, що 

різні розумні продукти, що підтримують один і той же стандарт, будуть «розуміти» 

один одного. Зараз, наприклад, може виявитися, що коли при задимлення датчик 

диму відправив повідомлення керуючому пристрою, ви можете не отримати 

попередження про небезпеку. Причина в тому, що датчик і контролер, хоч і 
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засновані на одному стандарті, але випущені різними виробниками, можуть «не 

понять» один одного. 

 

Чому так відбувається? Питання сумісності – це не проблема виключно 

мережевих протоколів, що забезпечують підключення. Неочевидні з першого 

погляду, але від цього не менш серйозні проблеми заховані глибше, і полягають у 

відсутності стандартних форматів даних або загальних програмних інтерфейсів. 

Проте, змусити розумні пристрої безперешкодно «спілкуватися» один з одним, 

тобто гарантувати сумісність незалежно від виробника чи дати виробництва – це 

елементарна потреба, яку необхідно задовольнити, щоб зробити ваш розумний 

будинок реальністю. 

 

 

3.6 Модель OSI – єдиний критерій порівняння протоколів «Розумного 

будинку» 

 

Оскільки більшість конкуруючих бездротових стандартів розумного будинку 

часто мають схожі властивості, може здатися, що всі вони виконують в основному 

одну і ту ж роботу. Однак варто трохи заглибитися в тему, і ми відразу виявимо 

принципові відмінності між ними. Різні технології бездротового зв'язку 

розроблялися для виконання різних завдань. Відповідно, і роботу свою вони 

виконують по-різному. Багато аспектів стануть очевидними, якщо поглянути на ці 

мережеві технології крізь призму еталонної моделі OSI. 

Міжнародна організація по стандартизації (International Organization for 

Standardization, ISO) розробила модель взаємодії відкритих систем (Open Systems 

Interconnection, OSI) ще в 80-х роках минулого століття. OSI – основа для 

координації розробки стандартів зв'язку та до сих пір залишається еталонною 

моделлю для комунікаційних мереж. Структура OSI розглядає процес комунікацій 

в мережі як керовану ієрархію, що складається з семи рівнів. Кожен з них 
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відповідає за певні функції і вирішує чітко визначені завдання в рамках одного 

рівня, а також взаємодії з рівнями, розташованими безпосередньо нижче і вище.  

Еталонна модель OSI виглядає наступним чином: 

 Прикладний рівень (Application) 

 Рівень представлення (Presentation) 

 Сеансовий рівень (Session) 

 Транспортний рівень (Transport) 

 Мережевий рівень (Network) 

 Канальний рівень (Data Link) 

 Фізичний рівень (Physical) 

Само по собі це не означає, що якийсь стандарт краще або гірше інших. Але 

кожен з цих рівнів важливий, тому що визначає завдання, які є невід'ємною 

частиною процесу комунікацій між пристроями розумного будинку. Вони 

дозволяють гаджетам, що використовують один і той же протокол, «спілкуватися» 

між собою, забезпечуючи необхідний функціонал для стабільної роботи мережі, 

безпеки, швидкого обміну даними і т. Д. 

Крім того, самий верхній – прикладний – рівень є ключем до взаємної 

сумісності пристроїв. Якщо прикладний рівень не визначений стандартом, 

пристрої різних виробників просто не можуть "зрозуміти" один одного. Цей аспект 

пояснює, чому проблема сумісності існує не тільки в ситуаціях, коли два пристрої, 

що використовують різні протоколи, не можуть обмінюватися даними. Справа в 

тому, що навіть якщо ці пристрої використовують один і той же протокол, вони все 

одно не зможуть взаємодіяти, якщо в цьому конкретному протоколі не визначений 

самий верхній рівень моделі OSI. 

 

 

3.7  Wi-Fi по моделі OSI 

 

Технологія Wi-Fi заснована на стандартах бездротових мереж IEEE 802.11x. 

Вони визначають тільки перші два рівня моделі OSI – фізичний і канальний. 
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Мережа Wi-Fi має топологію "зірка", а це означає, що все її вузли з'єднуються 

безпосередньо з центральним елементом – бездротовим маршрутизатором. У такій 

топології кінцеві пристрої можна додавати і видаляти з мережі, не впливаючи на 

цілісність її структури і передачу даних в ній. Але цей підхід створює єдину точку 

відмови. 

Рисунок 3.3 – Протокол Wi-Fi в моделі OSI 

 

 

3.8 Перспективи Wi-Fi в якості технології «Розумного будинку» 

 

Слід зазначити, що Wi-Fi Alliance знає про недоліки Wi-Fi і докладає зусиль 

для їх усунення. У 2016 році був представлений новий стандарт – IEEE 802.11ah. 

Він пообіцяв позбавити Wi-Fi від багатьох обмежень, з якими стикаються 

технології 802.11 на ринку розумних будинків і "інтернету речей", що подають 

жорсткі вимоги до ресурсів. Частина аналітиків сприйняли 802.11ah з обережним 

оптимізмом, але ринок в цілому скептично поставився до перспектив нового 

стандарту. Так, наприклад, дослідницька компанія ABI Research прогнозує, що до 

2020 року буде відвантажено лише 11 млн чіпсетів 802.11ah. Для IoT-ринку це 

крапля в морі. 

Чому ринок настільки песимістично налаштований до перспектив стандарту 

802.11ah? Причин кілька. Так, він усуває частину серйозних недоліків попередніх 

стандартів 802.11, збільшивши зону дії і додавши більш низьке енергоспоживання 
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для пристроїв. Але частина проблем залишилася невирішеною – сумісність між 

окремими пристроями; роутер, як єдина точка відмови всієї мережі; складний 

процес додавання в мережу розумних пристроїв; а також відсутність додаткових 

функцій безпеки, таких як управління ключами. Крім того, будучи абсолютно 

новим радіостандартом, він несумісний із усіма бездротовими маршрутизаторами, 

які вже присутні в мільйонах домашніх господарств і офісів по всьому світу. 

Іншими словами, одне з найбільших переваг Wi-Fi зникає. 

Таким чином, Wi-Fi практично ніколи не слід розглядати як фундамент 

розумного будинку. Виняток – ті рідкісні випадки, коли потрібно тільки надійне 

з'єднання з хмарою, і ви не плануєте впроваджувати розумні пристрої на основі 

інших стандартів. 

 

Таблиця 1.1 – Переваги та недоліки Wi-Fi як протоколу домашньої 

автоматизації 

Переваги Недоліки 

Широко поширений 

в комп'ютерах і мобільних 

пристроях 

Високе 

енергоспоживання не 

дозволяє 

використовувати Wi-Fi в 

автономних датчиках і 

актуаторами розумного 

будинку 

Забезпечує високу 

швидкість передачі даних 

Мережева 

топологія "зірка" не 

гарантує відмовостійкості 

мережі 

Має достатній 

радіус дії 

Сумісність 

пристроїв різних 

виробників під питанням, 

оскільки прикладний 

рівень OSI не 

стандартизований 

 

Складний процес 

додавання в мережу 

деяких пристроїв 

 

Проблеми з 

безпекою, такі як 

механізм управління 

ключами 
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3.9  Z-Wave: висока взаємосумісність пристроїв «Розумного будинку» 

 

Вже більше десяти років Z-Wave – незаперечний лідер серед технологій 

домашньої автоматизації за кількістю інстальованих пристроїв (понад 100 млн по 

всьому світу). Цей протокол бездротового зв'язку з ультранизьким 

енергоспоживанням спеціально розроблений, щоб дати звичайним користувачам 

можливість ефективного і надійного віддаленого управління широким спектром 

датчиків і виконавчих пристроїв розумного будинку. 

Z-Wave представлений в 2003 році фірмою Zensys, придбаної через п'ять 

років компанією Sigma Designs. В кінці 2017 го технологія Z-Wave стала власністю 

великої напівпровідникової компанії Silicon Labs. Вона ліцензує на взаємну 

сумісність кожен продукт, який використовує Z-Wave, і є основним 

постачальником модулів і напівпровідникових компонентів Z-Wave. За 

багаторічну історію Z-Wave став відносно недорогим і найпростішим вирішенням 

усіх найбільш важливих потреб стрімко розвивається сегмента розумного будинку. 

Ця технологія перетворилася в загальновизнаний міжнародний стандарт 

бездротового зв'язку для управління і автоматизації житлових приміщень. 

 

 

3.10 Z-Wave згідно моделі OSI 

 

Z-Wave охоплює всі рівні мережевий моделі OSI, від фізичного до 

прикладного. Це гарантує високий рівень сумісності обладнання для домашньої 

автоматизації від різних постачальників. Z-Wave – добре налагоджений протокол, 

орієнтований на обмін короткими командами і повідомленнями між пристроями, 

що зводить до мінімуму завантаженість радіоканалу і знижує ймовірність втрати 

даних. Z-Wave використовує концепцію ячеистой топології мережі (mesh-мережу). 

Протокол розроблений таким чином, що вузли мережі, що виконують роль 

ретрансляторів, мають можливість перенаправляти через себе повідомлення, поки 

воно не досягне адресата. Такий підхід не тільки дозволяє значно розширити радіус 
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дії бездротової мережі, але і підвищує її надійність. У разі переміщення / 

деактивації / виходу з ладу будь-якого вузла мережа не буде паралізована, а 

продовжить роботу в штатному режимі: повідомлення почнуть автоматично 

направлятися через ретранслюють вузли мережі в обхід вийшов з ладу. 

Кожна логічна мережа Z-Wave може підтримувати роботу до 232 пристроїв. 

При необхідності підключення більшої кількості пристроїв існує можливість 

об'єднання мереж. Кілька мереж Z-Wave можуть спокійно співіснувати на одній і 

тій же території, не заважаючи один одному. Це досягається мінімізацією розміру 

переданого пакета і обов'язковою вимогою до мінімальної навантаженні на 

радіоканал, яке зобов'язує пристрій перебувати в стані передачі не більше 1% часу. 

Однак вузли різних мереж не можуть "бачити" один одного і, відповідно, будь-яким 

чином зв'язуватися один з одним. Зв'язок між мережами здійснюється через 

пристрої, що виконують роль мережевих мостів. 

Пристрої в одній мережі можуть обмінюватися інформацією між собою, 

навіть коли знаходяться поза зоною прямої видимості. В цьому випадку пристрій 

використовує проміжні вузли (інші пристрої в тій же мережі, крім тих, які 

живляться від батарейок і більшу частину часу функціонують в «сплячому» режимі 

заради економії заряду батареї), щоб передати інформацію іншим пристроєм, коли 

воно знаходиться поза радіусом дії першого пристрою. Оптимальний і 

альтернативні доступні маршрути, якими може здійснюватися передача 

сполучення між двома пристроями через проміжні вузли, визначені заздалегідь. У 

кожної мережі Z-Wave є основний контролер (з нього, власне, і починається 

побудова мережі), на який покладено обов'язки додавання нових пристроїв в 

мережу і видалення старих, складання карт маршрутизації, забезпечення 

безпечного підключення, забезпечення можливості створювати сценарії 

автоматизації та інших функцій по організації та контролю роботи мережі. У 

мережі також може розташовуватися один або кілька вторинних контролерів, які 

для нормальної роботи подають запит на інформацію про топології мережі у 

основного контролера. Зазвичай основним контролером є той, з якого почалося 

побудова мережі. Але з часом цю функцію можна передати одному з вторинних 
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контролерів. Часто нові пристрої Z-Wave можна додати в мережу за допомогою 

QR-коду або пін-коду. Ця швидка і безпечна процедура відбувається один раз під 

час інсталяції нового пристрою, після чого пристрій вважається належить цій 

мережі. 

Відмінною особливістю екосистеми Z-Wave спочатку було те, що вона 

цілеспрямовано розвивалася як закритий пропріетарний протокол, захищений 

численними патентами керуючої компанії (спочатку – Zensys, потім – Sigma 

Designs, тепер – Silicon Labs). Всі доступні функції протоколу реалізовані в 

програмному коді компанії-власниці технології і поставляються виробникам 

обладнання в скомпільованому вигляді після підписання ліцензійного договору. 

 

Таблиця 1.2 – Переваги та недоліки протоколу Z-Wave 

Переваги Недоліки 

Світовий лідер за 

поширеністю і кількості 

інстальованих пристроїв в 

системах розумного будинку 

У різних країнах для Z-

Wave використовуються різні 

радіодіапазоні, на що 

необхідно звертати увагу при 

покупці в магазинах 

Висока відмовостійкість і 

масштабованість завдяки 

комірчастої топології мережі, а 

також механізмам 

самовідновлення і асоціацій 

 

Низький рівень 

споживання енергії пристроїв 
 

Відмінна взаємна 

сумісність пристроїв Z-Wave 

різних виробників завдяки 

сертифікації, виконуваної 

консорціумом Z-Wave Alliance 

 

Захищеність від впливу 

інших пристроїв Wi-Fi, 

Bluetooth, мікрохвильовими 

печами та іншим обладнанням, 

що працює в діапазоні 2,4 ГГц 
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3.11 ZigBee 

Вже більше десяти років ZigBee є основним конкурентом Z-Wave, ведучи 

запеклу боротьбу за лідерство на ринку домашньої автоматизації. За цей час 

ZigBee, поряд з Z-Wave, став одним з найбільш широко використовуваних 

бездротових комунікаційних технологій в сучасних розумних будинках. Розвиток 

ZigBee почалося в кінці 90-х років минулого століття, але тільки в 2004 році його 

перша специфікація була опублікована галузевим консорціумом ZigBee Alliance. 

Як і Z-Wave, це стандарт з низькими показниками швидкості і малим 

енергоспоживанням, оптимізований для віддаленого моніторингу та управління 

розумним будинком. Обидва ці стандарту використовують mesh-мережі і мають 

схожі функції. На перший погляд, з точки зору можливостей ці стандарти здаються 

ідентичними, але при більш детальному розгляді між ZigBee і Z-Wave виявляються 

кардинальні відмінності. Як завжди, модель OSI дуже добре це показує. 

 

 

Рисунок 3.4 – Варіанти топології мережі Zigbee 
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3.12 ZigBee в рамках моделі OSI 

 

Набір протоколів ZigBee визначає тільки верхні рівні моделі OSI – 

мережевий, транспортний і прикладний. Він побудований поверх стандарту IEEE 

802.15.4, який визначає нижні рівні бездротової мережі, орієнтованої на кінцеві 

пристрої (а не на користувачів, як, наприклад, Wi-Fi), і характеризується низьким 

енергоспоживанням і низькою швидкістю передачі даних. Стандарт IEEE 802.15.4 

підтримується декількома постачальниками чіпів і використовується не тільки для 

ZigBee, але і декількома десятками інших протоколів. В якості робочого діапазону 

цей стандарт визначає неліцензованому частоти 2,4 ГГц (по всьому світу), 915 МГц 

(для Америки і Австралії) і 868 МГц (для Європи). Максимальна швидкість 

передачі даних складає 250 Кбіт / с в діапазоні 2,4 ГГц, 40 Кбіт / с в діапазоні 915 

МГц і всього 20 Кбіт / с в діапазоні 868 МГц. Тому практично всі пристрої ZigBee 

працюють тільки на частоті 2,4 ГГц. 

 

Таблиця 1.3 – Переваги та недоліки ZigBee 

Переваги Недоліки 

Зріла і поширена 

технологія 

Використовує діапазон 

2,4 ГГц, де сильні перешкоди 

від Wi-Fi, Bluetooth, 

мікрохвильових печей і т.п. 

Висока відмовостійкість і 

масштабованість завдяки 

комірчастої топології мережі 

Вкрай погана сумісність 

між пристроями ZigBee різних 

виробників через занадто 

м'яких умов сертифікації, 

висунутих консорціумом 

ZigBee Alliance 

низький рівень 

споживання енергії 

Проблеми з безпекою 

через недотримання 

виробниками вимог 

сертифікації 
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3.13 THREAD 

 

Протоколи бездротового зв'язку, які ми розглядали дотепер, існують вже 

досить давно. Wi-Fi, Z-Wave і ZigBee – кожен з цих стандартів пройшов через 

довгий шлях становлення, має свої переваги і недоліки, і з різним ступенем успіху 

завоював своє місце на ринку домашньої автоматизації. Вибираючи одні з них, ми 

можемо більш-менш чітко розуміти, що отримаємо в результаті. 

Але на ринку періодично з'являються альтернативні рішення, які, як і будь-

яка новинка, привертають до себе загальну увагу, але часто – ненадовго. З одним з 

таких рішень – THREAD – ми вирішили вас познайомити. 

Об'єднання Thread Group з'явилося в липні 2014 року з метою створення 

простої та безпечної мережі з малим енергоспоживанням для розумного будинку і 

підключених до бездротової мережі пристроїв. Рік по тому члени організації 

представили технічні специфікації і документи, що дозволяють створювати 

продукти на основі Thread. З самого початку протокол позиціонувався як рішення 

виключно для сегмента домашньої автоматизації. На перший погляд, такий підхід 

може здатися менш амбітним, ніж, скажімо, у того ж ZigBee Alliance. Але 

початкове звуження цільового ринку мало сенс, тому що повинно було дозволити 

Thread Group надати стандарт, ідеально спроектований для задоволення потреб 

конкретної групи замовників. Боротьба за клієнтів також не виглядала такою вже 

нездійсненним завданням, враховуючи, що організація отримала підтримку деяких 

з найбільш великих світових ІТ-компаній, включаючи групу провідних виробників 

мікросхем. 

 

3.14 Протокол Thread в модели OSI 

 

Thread працює поверх вже згадуваного нами раніше стандарту радіозв'язку 

IEEE 802.15.4, який в тому числі є основою кожної мережі ZigBee. Сам же 

протокол Thread визначає тільки мережевий і транспортний рівні моделі OSI, 
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призначені для вирішення таких проблем, як маршрутизація, розгортання і 

забезпечення безпеки. Thread не охоплюють прикладний рівень. 

 

Рисунок 3.5 – Топологія мережі розумного будинку Thread 

 

Таблиця 1.3 – Переваги та недоліки Thread 

Переваги Недоліки 

Відмовостійкість завдяки 

комірчастої топології мережі 

Потенційні проблеми з 

сумісністю пристроїв різних 

виробників через відсутність 

стандартизації на прикладному 

рівні моделі OSI 

Підтримка IP-протоколу 

забезпечує легкість підключення 

Вкрай повільні темпи 

впровадження технології. За три 

роки створено всього два 

сертифікованих пристрої з 

підтримкою Thread. 

Низький рівень 

споживання енергії 

Погана стійкість через 

використання діапазону 2,4 ГГц 

 

Грунтуючись на фізичної інфраструктурі 802.15.4, Thread увібрав в себе всі 

її сильні і слабкі сторони, про які ми згадували при розгляді стандарту ZigBee. Це 

низька вартість зв'язку з найближчими пристроями, низький рівень споживаної 

енергії, одноканальний рішення з максимальною швидкістю передачі даних 250 
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Кбіт / с, а також крайня завантаженість робочого діапазону 2,4 ГГц, особливо в 

міських умовах. 

 

 

3.15 Bluetooth для «Розумного будинку»: нове життя старої технології 

 

Історія оригінального стандарту Bluetooth бере початок ще в 1994 році. У цій 

технології солідний вік навіть на тлі таких "літніх" протоколів, як Z-Wave або 

ZigBee. Спочатку Bluetooth використовувався для синхронізації даних між 

мобільними телефонами, але стандарт швидко став основною технологією обміну 

даними в персональних обчислювальних мережах (смартфони, ПК, КПК) і для 

підключення різних периферійних пристроїв (гарнітури, бездротові клавіатури, 

миші, принтери і т.д.) . Правда, відомі всім функції Bluetooth ніякого відношення 

до розумного будинку не мають. Так чому ми взагалі розглядаємо цей протокол в 

розрізі домашньої автоматизації? Адже Bluetooth з'явився задовго до того, як 

словосполучення «Інтернет Речей» увійшло в побут?  

Перший крок в сторону Інтернету речей було зроблено в 2010 році, з 

випуском версії Bluetooth Core 4.0, що включає в себе версію з низьким 

енергоспоживанням (Bluetooth Low Energy, BLE), відому також як Bluetooth Smart. 

Ця нова технологія була розроблена з орієнтацією на нове покоління розумних 

пристроїв, багато з яких харчуються від батарейок і, отже, вимагають більш 

ефективне управління живленням. Але і тоді Bluetooth ніхто всерйоз не сприймав 

як альтернативну технологію домашньої автоматизації. Більш того, пройшло вже 8 

довгих років з моменту виходу дебютної версії Bluetooth Smart, але на ринку все 

ще багато нерозуміння про те, на що ця технологія здатна, і для яких додатків 

підходить. 
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3.16 Bluetooth Low Energy в моделі OSI 

 

Як і Z-Wave, Bluetooth охоплює всі рівні основної моделі OSI – від фізичного 

рівня до прикладного. Таким чином, Bluetooth Special Interest Group (SIG), орган, 

який контролює розробку та ліцензування Bluetooth, має таку ж рідкісну привілей, 

як і Z-Wave Alliance, – безпосередньо і самостійно вносити будь-які зміни в 

стандарт. 

Bluetooth Low Energy, як і інші стандарти зв'язку з низьким 

енергоспоживанням і низькою пропускною здатністю, орієнтований на передачу 

даних невеликими пакетами і короткий термін його служби на батарейках в 

активному режимі. Саме в цьому криється його основна відмінність від звичного 

нам класичного Bluetooth, так як пристрої Bluetooth Low Energy з'єднуються один 

з одним тільки при необхідності відправки або отримання даних.  

 

Таблиця 1.3 – Переваги та недоліки Bluetooth Low Energy 

 

 

На прикладному рівні взаємодія між рішеннями від різних виробників 

забезпечується шляхом визначення профілів (специфікації роботи пристроїв з 

низьким енергоспоживанням і конкретних програм). Даний принцип був 

Переваги Недоліки 

Висока швидкість 

передачі даних в мережі 

Погана перешкодозахищеність в 

перевантаженому діапазоні частот 2,4 

ГГц 

Помірне 

енергоспоживання в 

порівнянні з Wi-Fi 

підключення 

Недостатня надійність: не 

використовується топологія пористих 

мереж (можливо, з поширенням 

технології лавинної маршрутизації цей 

недолік буде усунений в нових моделях 

пристроїв) 

Хороша сумісність: 

охоплені всі рівні моделі OSI 

Малий практичний радіус дії 

(максимум до 10 м в приміщеннях). 

Топологія "зірка" не дозволяє 

розширювати мережу за допомогою 

ретрансляторів.  
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запозичені з вихідної специфікації класичного Bluetooth. Таким чином, виробники 

можуть впроваджувати необхідні їм профілі в свої пристрої, забезпечуючи його 

сумісність з іншими продуктами Bluetooth Smart, що підтримують ту ж 

специфікацію. Відзначимо також, що можливість імплантувати в рішення кілька 

профілів дозволяє виробникам гнучко коригувати функціональність своїх 

продуктів. Однак, рішення від різних виробників зможуть повноцінно спілкуватися 

тільки в тому випадку, коли у них існує хоча б один загальний профіль. 
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4  ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСІВ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ» ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ВLOCKCHAIN 

 

Сьогодні безпека і конфіденційність Інтернету речей (IoT) залишаються 

головною проблемою, головним чином через масштабного і розподіленого 

характеру мереж IoT. Підходи, засновані на блокчейні, забезпечують 

децентралізовану безпеку і конфіденційність, проте вони включають в себе 

затримку і обчислювальні витрати, що не підходить для більшості IoT-пристроїв з 

обмеженими ресурсами. Наш підхід базуеться на  трьох основних рівнях: хмарного 

сховища, оверлею і розумного будинку. Далі я розгляну різні основні компоненти 

і функції розумного будинку. Кожен розумний будинок обладнаний постійно 

підключеним високопродуктивним пристроєм, відомим як «майнер», яке 

відповідає за обробку всіх комунікацій усередині і поза домом. Майнер також 

зберігає приватний і безпечний Вlockchain, який використовується для контролю і 

аудиту комунікацій. Мій варіант заснован на Вlockchain інфраструктурі розумного 

будинку, захищенного за рахунок ретельного аналізу безпеки. З точки зору 

фундаментальних цілей безпеки – конфіденційності, цілісності та доступності.  

Інтернет речей (IoT) складається з пристроїв, які генерують, обробляють і 

обмінюються величезними обсягами даних, важливих для безпеки, а також 

конфіденційної інформації, і, отже, є привабливими цілями різних кібератак. Багато 

нових мережевих пристроїв, які складають IoT, мають низьке енергоспоживання і 

малу вагу. Традиційні методи забезпечення безпеки, як правило, дорогі для IoT з 

точки зору енергоспоживання і накладних витрат на обробку. Крім того, багато хто 

з сучасних систем безпеки є централізованим і, таким чином, не зовсім добре 

підходять для IoT через складність масштабування, характеру трафіку «багато-до-

одного» і єдиною точкою доступу. 

Щоб захистити конфіденційність користувачів, існуючі методи часто 

виявляють зашумлені дані або неповні дані. Отже, IoT вимагає легкого, 

масштабованого і розподіленого захисту конфіденційності. Технологія Blockchain 
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(BC), яка лежить в основі біткойнов, має потенціал для подолання вищезазначених 

проблем завдяки своїй розподіленій, безпечній і характерній природі. 

Користувачі біткойнов, які відомі за допомогою змінюваного відкритого 

ключа (ВК), генерують і транслюють транзакції в мережу для переказу грошей. Ці 

транзакції поміщаються в блок користувачами. Як тільки блок заповнений, блок 

додається до BC шляхом виконання процесу Майнінгу. Щоб добути блок, деякі 

окремі сайти, відомі як Майнер, намагаються вирішити ресурсномістких 

криптографічний головоломку з  Proof of Work (POW). Я інший варіант BC, 

виключивши концепцію в необхідність в крипто – монетах. Пропонована мною 

структура спирається на ієрархічну структуру і розподілення довіри для підтримки 

безпеки і конфіденційності BC, роблячи її більш придатною для конкретних вимог 

IoT. Наша структура не залежить від додатків і може застосовуватися в інших 

контекстах IoT.  

Проект складається з трьох основних рівнів:  

 розумний будинок 

 хмарне сховище 

 оверлей 

Смарт-пристрої розташовані всередині рівня розумного будинку і 

централізовано управляються Майнером. Розумні будинки утворюють оверлейну 

мережу разом з постачальниками послуг (ПП), хмарними сховищами і 

смартфонами або персональними комп'ютерами користувачів, як показано на 

рисунку 4.1. Оверлейна мережу схожа з тимчасової мережею в біткойнів і надає 

розподілену функцію в нашій архітектурі. Щоб зменшити навантаження на мережу 
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і затримку, вузли в оверлею групуються в кластери, і кожен кластер вибирає 

кластера Керівника (КК). Оверлейні КК підтримують загальнодоступність. 

 

Рисунок 4.1 – Приклад архітектури на основі ВС 

 

ВС в поєднанні з двома ключовими списками. До цих списків ключів 

відносяться: списки ключів запитуючої сторони, які представляють собою списки 

ПК оверлейних користувачів, яким дозволений доступ до даних для розумних 

будинків, підключених до цього кластеру; списки запитуваних ключів, що 

представляють собою список ПK розумних будинків, підключених до цього 

кластеру, доступ до яких дозволений. Хмарне сховище використовується 

пристроями «розумний будинок» для зберігання та обміну даними.Принцип роботи 

даного диплома полягає в тому, що б удосконалити "Розумний будинок" за 

допомогою децентралізованої системи Blockchain.Спочатку я опишу, як 

ініціалізуються пристрої IoT, а потім поясню, як обробляються транзакції. 

Локальний і приватний BC використовується для забезпечення безпечного 

контролю доступу до пристроїв IoT і їх даними. Крім того, BC генерує незмінну 
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впорядковану за часом історію транзакцій, яка може бути прив'язана до інших 

рівнів для надання певних послуг.  

Безпека проекту забезпечується різноманітними функціями, включаючи: 

 побічно доступні пристрої 

 різні структури транзакцій в розумному будинку 

 накладення 

Для досягнення легкої безпеки симетричне шифрування використовується 

для пристроїв розумного будинку. Даний рівень «розумного будинку» забезпечує 

конфіденційність, цілісність і доступність, а також протистоїть ключовим атакам, 

такі як атака з використанням зв'язування і розподілена відмова в обслуговуванні 

(DDOS).Так само витрати з використанням Blockchain відносно невеликі. 

 

 

4.1 Основні компоненти 

 

У цьому розділі розглядаються основні компоненти розумного будинку, як 

показано на рисунку 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Приклад роботи ВС та «Розумного будинку» 

Зв'язок між локальними пристроями або оверлейними вузлами називається 

транзакціями. Є різні транзакції в «Розумному будинку» на базі BC, кожен з яких 

призначений для певної функції. Зберігання транзакції генерується пристроями для 

зберігання даних. Транзакція доступу генерується Постачальником послуг або 

власником будинку для доступу до хмарного сховища. Монітор транзакції 

генерується власником будинку або постачальником послуг для періодичного 

моніторингу інформації про пристрій. 

 

Додавання нового пристрою в «розумний дім» виконується за допомогою 

транзакції Genesis, а пристрій видаляється за допомогою транзакції видалення. Всі 

вищезгадані транзакції використовують загальний ключ для захисту зв'язку. 

Полегшене хешування використовується для виявлення будь-яких змін у вмісті 

транзакцій під час передачі. Всі транзакції в або з «розумного будинку» 

зберігаються в локальному приватному ланцюжку блоків (BC). 

 

 

4.1.1 Локальний Вlockchain 

 

У кожному розумному будинку є локальний приватний ВС, який відстежує 

трансакції і має заголовок політики, щоб забезпечити політику користувачів для 

вхідних і вихідних транзакцій. Починаючи з транзакції генезису, транзакції 

кожного пристрою об'єднуються в єдину книгу в BC. Кожен блок в локальному BC 

містить два заголовки, які є заголовком блоку і заголовком політики, як показано у 

верхній частині рисунку 4.2. Тема блоку має хеш попереднього блоку, щоб зберегти 

незмінність BC. Тема політики використовується для авторизації пристроїв і 

реалізації політики контролю власника над його будинком. Як показано у 

верхньому правому кутку рисунка 4.2, заголовок політики має чотири параметри. 

Параметр «Requester» відноситься до запитувачу Публічному ключу в прийнятій 

оверлейной транзакції. Для локальних пристроїв це поле одно «Device ID», як 
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показано в четвертому рядку заголовка пропонованої політики на рисунку 4.2. У 

другому стовпці в заголовку політики вказується запитане дію в транзакції, яке 

може бути: зберігати локальне зберігання даних, зберігання в хмарі для зберігання 

даних в хмарному сховищі, доступ до збережених даних пристрою і моніторинг для 

доступу до даних в реальному часі конкретного пристрою. Третій стовпець в 

заголовку політики – це ідентифікатор пристрою в «розумному будинку», і, 

нарешті, останній рядок вказує дію, яку необхідно виконати для транзакції, яка 

відповідає попереднім властивостями. Крім заголовків, кожен блок містить ряд 

транзакцій. Для кожної транзакції п'ять параметрів зберігаються в локальному BC, 

як показано у верхньому лівому кутку рисунка 4.2. Перші два параметри 

використовуються для об'єднання транзакцій одного і того ж пристрою один з 

одним і унікальної ідентифікації кожної транзакції в BC. Відповідний 

ідентифікатор пристрою транзакції вставляється в третє поле. «Transaction type» 

відноситься до типу транзакції, яка може бути генезисом, доступом, зберіганням 

або моніторингом транзакцій. Транзакція зберігається в п'ятому полі, якщо вона 

надходить з оверлейной мережі, в іншому випадку це поле залишається порожнім. 

Місцевий ВС зберігається і управляється місцевим Майнером. 

 

 

4.1.2 Домашній майнер 

 

Майнер розумного будинку – це пристрій, який централізовано обробляє 

вхідні та вихідні транзакції в розумний будинок і з нього. Майнер може 

інтегруватися з домашнім інтернет-шлюзом або окремим автономним пристроєм. 

Як і існуючі пристрої безпеки, майнер аутентифікує, авторизує і перевіряє 

транзакції. Крім того, майнер також виконує наступні додаткові функції: 

• генерування транзакцій генезису 

• розподіл і оновлення ключів 

• зміна структури транзакцій 

• формування і управління кластером 
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Майнер збирає всі транзакції в блок і додає повний блок в BC. Щоб 

забезпечити додаткову потужність, майнер управляє локальним сховищем. 

Локальне сховище є пристроєм зберігання, наприклад резервний жорсткий 

диск, який використовується пристроями для локального зберігання даних. Це 

сховище може бути інтегровано з Майнером або може бути окремим пристроєм. У 

сховищі використовується метод First-in-First-out (першим прийшов – першим 

обслугован) для зберігання інформації і зберігання даних кожного пристрою у 

вигляді регістра, Прикованном до початкової точки пристрою. 

 

 

4.2 Розумний дім на основі Blockchain 

 

Щоб додати пристрій у «розумний будинок», майнер генерує транзакцію 

генезису, ділячись ключем з пристроєм. Загальний ключ між Майнером і 

пристроєм зберігається в транзакції генезису. Що стосується визначення заголовка 

політики, власник будинку генерує свої власні політики відповідно до нашої 

запропонованої структурою політики на рисунку 4.2 і додає заголовок до першого 

блоку. Майнер використовує заголовок політики в останньому блоці в BC, тому 

щоб оновити політику, власник повинен оновити заголовок самого останнього 

блоку. 

 

 

4.2.1 Обробка транзакцій 

 

Інтелектуальні пристрої можуть взаємодіяти безпосередньо один з одним або 

з об'єктами, які не належать до "Розумного будинку". Кожен пристрій в будинку 

може запитувати дані від іншого внутрішнього пристрою для надання певних 

послуг, наприклад, лампочка запитує дані від датчика руху для автоматичного 

включення світла, коли хтось входить в будинок. Щоб домогтися контролю 

користувача над транзакціями «розумного будинку», майнер повинен призначати 
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загальний ключ пристроїв, які повинні безпосередньо взаємодіяти один з одним. 

Щоб виділити ключ, майнер перевіряє заголовок політики або запрошувати дозвіл 

у власника, а потім розподіляє загальний ключ між пристроями. Після отримання 

ключа пристрої обмінюються даними безпосередньо, поки їх ключ дійсний. Щоб 

відмовити в наданні дозволу, майнер позначає розподілений ключ як недійсний, 

відправляючи керуюче повідомлення на пристрої. Переваги цього методу двоякі: з 

одного боку, майнер (і, отже, власник) має список пристроїв, які обмінюються 

даними, а з іншого боку, обмін даними між пристроями захищений за допомогою 

загального ключа. 

Зберігання даних в локальному сховищі на пристроях є іншим можливим 

потоком транзакцій всередині будинку. Для локального зберігання даних кожен 

пристрій має бути розпізнаватися вашими сховищем, яке виконується з 

використанням загального ключа. Щоб надати ключ, пристрій потребує відправити 

запит до Майнера, і, якщо у нього є дозвіл на зберігання, майнер генерує загальний 

ключ і відправляє ключ для пристрою і сховища. Отримавши ключ, локальне 

сховище створює відправну точку, яка містить загальний ключ. Маючи загальний 

ключ, пристрій може зберігати дані безпосередньо в локальному сховищі.Пристрої 

можуть вимагати зберігання даних в хмарному сховищі, яке відоме як транзакція 

сховища. Зберігання даних в хмарі є анонімним процесом. Для зберігання даних 

запитуючої сторони потрібна початкова точка, яка містить номер блоку і хеш, який 

використовується для анонімної аутентифікації. Хмарне сховище може належати і 

управлятися постачальником послуг (наприклад, термостатом Nest) або 

оплачуватися і управлятися власником будинку (наприклад, Dropbox). У першому 

випадку майнер запитує початкову точку, генеруючи підписану транзакцію з 

ключем пристрою. В останньому випадку оплата проводиться через біткойни. У 

будь-якому типі сховища після отримання запиту сховище створює відправну 

точку і відправляє її Майнер. Коли пристрій потребує зберегти дані в хмарному 

сховищі, воно відправляє дані і запит Майнеру. Отримавши запит, майнер 

авторизує пристрій для зберігання даних в хмарному сховищі. Якщо пристрій було 

авторизовано, майнер витягує останній номер блоку і хеш з локального BC, 
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створює транзакцію сховища і відправляє її разом з даними в сховище. Після 

зберігання даних хмарне сховище повертає Майнеру новий номер блоку, який 

використовується для подальшого зберігання транзакцій. 

Іншими можливими транзакціями є доступ і моніторинг транзакцій. Ці 

транзакції в основному генеруються або власником будинку для спостереження за 

будинком, коли він знаходиться на вулиці, або постачальником послуг, щоб 

обробляти дані пристроїв для персоналізованих послуг. Отримавши транзакцію 

доступу від вузлів в оверлею, майнер перевіряє, чи знаходяться запитані дані в 

локальному або хмарному сховищі. Якщо дані зберігаються в локальному сховищі, 

майнер запитує дані з локального сховища і відправляє їх запитуючої сторони. З 

іншого боку, якщо дані зберігаються в хмарі, майнер або запитує дані з хмарного 

сховища і відправляє їх запитуючої сторони, або відправляє останній номер блоку 

і хеш запитуючої сторони. Останній сценарій дозволяє запитуючої стороні 

прочитати всі дані, що зберігаються на пристрої в хмарному сховищі, і підходить, 

коли збережені дані призначені для унікального пристрою. В іншому випадку 

конфіденційність користувача може бути поставлена під загрозу як частина атаки. 

Отримавши транзакцію, майнер відправляє запитувачу поточні дані запитаного 

пристрою. Якщо запитуючої стороні дозволено отримувати дані протягом певного 

періоду часу, то майнер періодично відправляє дані, поки запитуюча сторона не 

відправить Майнеру запит на закриття і не скасує транзакцію. Транзакція монітора 

дозволяє власникам будинків спостерігати за камерами чи іншими пристроями, на 

які періодично відправляються дані. Щоб уникнути накладних витрат або 

можливих атак, власник повинен визначити поріг в хвилинах для періодичних 

даних. Якщо час, протягом якого майнер відправляє дані для запитуючої сторони, 

досягає граничного значення, то з'єднання скасовується Майнер. Архітектура на 

основі BC тягне за собою обчислювальні і пакетні витрати на пристроях 

«розумного будинку» і Майнінг для забезпечення підвищеної безпеки і 

конфіденційності. 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

В наші дні безпеку Інтернету речей привертає велику увагу як наукових кіл, 

так і промисловості. Існуючі рішення безпеки не обов'язково підходять для IoT 

через високого енергоспоживання та накладних витрат на обробку. 

Створення програмних продуктів на базі технології Blockchain є 

перспективним напрямком сучасних досліджень по децентралізації  сховищ даних. 

Окремі елементи Blockchain, такі як криптографічні хеш-кодування, розподілені 

бази даних і побудова консенсусу, самі по собі не нові. Однак їх поєднання створює 

дуже ефективну нову форму передачі даних і активів, здатну усунути потребу в 

посередниках, сторонніх центральних органах і дорогих процесах. 

На сьогодні існує безліч проблем, які можна вирішити за допомогою 

технології Blockchain.  Але впровадження blockchain гальмується багатьма 

факторами, серед яких основними можна вважати великі витрати електроенергії, 

інерцію гравців ринку, відсутність законодавчої бази і необхідність в деяких 

питаннях досягати консенсусу між великим числом учасників. Незважаючи на 

децентралізованого та відсутність будь-яких «третіх осіб», приписуваних 

blockchain, робота системи вимагає прийняття консенсусу її учасниками з багатьох 

питань. 
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Додаток А 

Звіт консолі про початок mining 

 

 

alex@alex-HP-250-G6-Notebook-PC:~$ geth --mine --rpc --rpcaddr localhost --

rpcport 8545 --rpcapi "web3,eth" --rpccorsdomain "http://localhost:8000" --

networkid 1999 --datadir /home/alex/Загрузки/1 console 

WARN [05-23|13:35:28] Head state missing, repairing chain      number=227 

hash=fac26b…568cba 

INFO [05-23|13:35:28] Rewound blockchain to past state         number=197 

hash=1fea16…22db4a 

INFO [05-23|13:35:28] Loaded most recent local header          number=227 

hash=fac26b…568cba td=30428717 

WARN [05-23|13:35:28] Blockchain not empty, fast sync disabled  

INFO [05-23|13:35:28] Starting P2P networking  

INFO [05-23|13:35:28] Starting mining operation  

INFO [05-23|13:35:28] Commit new mining work                   number=198 txs=0 

uncles=0 elapsed=1.113ms 

INFO [05-23|13:35:28] Mapped network port                      proto=tcp extport=30303 

intport=30303 interface=NAT-PMP(192.168.31.1) 

Welcome to the Geth JavaScript console! 

instance: Geth/v1.8.7-stable-66432f38/linux-amd64/go1.10 

coinbase: 0x8b4c575a3a31d0ca1ec7ceb2b7d85c4cff203adb 

at block: 197 (Thu, 17 May 2018 08:06:56 EEST) 

 datadir: /home/alex/Загрузки/1 

 modules: admin:1.0 debug:1.0 eth:1.0 miner:1.0 net:1.0 personal:1.0 rpc:1.0 

txpool:1.0 web3:1.0 

> INFO [05-23|13:35:30] Successfully sealed new block            number=198 

hash=8dde8b…e43e92 

INFO [05-23|13:35:30] 🔨 mined potential block                  number=198 

hash=8dde8b…e43e92 

INFO [05-23|13:35:30] Commit new mining work                   number=199 txs=0 

uncles=0 elapsed=157.093µs 

> INFO [05-23|13:35:31] Successfully sealed new block            number=199 

hash=ceac50…17b853 
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Рисунок 1 – Вигляд консолі після початку майнингу 


